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െിക്വരും അധികം െിന്ിച്ചിട്ി്കാത് കകാര്യ
െകായിരിക്കും; കിെപ്പുപരകാ�ികൾക്് ഇത്വണ 

ഒരു പ്രകാധകാന്യം ഹകവന്നു. അവരുചെ സ്തിദകാ
നകാവകകാശവം അനിവകാര്യെകാചണന്ന് നകാം തിരിച്ചറി
ഞ്ഞു. അവരുചെ അസ്തിത്ം തചന്ന ഒരു ജനത എന്ന 
നിലയിൽ നകാം സ്റീകരിച്ചു എന്നർത്ം. ഇതിന് ന് 
ഒരു ഗുണ�ലം കൂെിയുണ്കായി. ഈ കിെപ്പുപരകാ�ികൾ 
എങ്ങിചന ജറീവിക്കുന്നുചവന്ന് കുചറയധികം ആളുകൾ 
കകാണകാനിെയകായി. പ്രപത്യക പപകാളിം�് ഡയൂട്ിയ
നുസരിച്ച് ഇത്രം വ്യക്ികചള സന്ദർശിപക്ണ്ി 
വന്ന അധ്യകാപകർക്കും െറ്റ് ഉപദ്യകാ�സ്ഥർക്കുെകാണ് 
ഇങ്ങചന ഒരനുഭവമുണ്കായത്. ശരിക്കും, സമൂൈത്ി
ചറെ പിൻെകായ്ില കഴിയകാൻ വിധിക്ചപെട് ഇവർക്് 
പലകാകത്ിചറെ മുമ്ിൽ പ്രത്യക്ഷചപെെകാൻ ഒരവസരം 
എന്ന് വിെകാരിക്കാം.
ചകകാ്ം ക്ിസ്തുരകാജ് ൈയർ ചസക്ണ്റി സ് കൂൾ 
അധ്യകാപകനകായ അധറീഷ് കുെകാര് സമൂൈെകാധ്യെ
ങ്ങളിചലകാന്നില കുറിച്ച പലഖനത്ിചല െില ഭകാ�
ങ്ങള് ഇങ്ങചനയകാണ്: ''കിെപ്പുപരകാ�ികളിൽ പല
രുചെയും സ്ഥിതി പരെ ദയനറീയചെപന്ന പറയകാൻ 
പറ്റൂ. വറീെിചറെ ഉള്ളറകളിചല വകായു സഞ്ചകാരെി
്കാത് കുടുസു മുറികളിലകാണ് പല വൃദ്െകാതകാപിതകാ
ക്ളുപെയും കിെപെ്. ഹൈചെക് ചബഡുകപളകാ എയർ 
ചബഡുകപളകാ ഒന്നും കകാണകാൻ കഴിഞ്ി്. ഒരു 
ജനപലകാ �കാപനകാ പപകാലുെി്കാത് മുറിയിൽ െകാസങ്ങ
ളകായി കിെക്കുന്നവപരയും ഉറുമ്് വരിയകായി നറീങ്ങി 
വരുന്ന കട്ിലിൽ അനങ്ങകാനകാവകാചത കിെക്കുന്നവ
പരയും പനരിട്് കകാപണണ്ി വന്നു. അവരുചെചയകാചക്  
വിരൽ പതിച്ച് കംപകാനിയചറെ സൈകായപത്കാചെ 
പവകാട്് പരഖചപെടുത്ി. ജയിക്കുന്ന പനതകാവ് ആരു 
തചന്നയകായകാലും അവരുചെ വിജയത്ിനു പിന്നിൽ 
കട്ിലിൽ െിണ്കാനകാവകാചത കിെക്കുന്ന ഇത്രം കുറച്ച് 
പവകാട്ടുകൾ കൂെി ഉണ്കാവം...''
കിെപ്പുപരകാ�ികളിൽ െിക്വകാറും എ്കാവചരയും 
തചന്ന ഇതിനകം ഒരു  ഉപദ്യകാ�സ്ഥപനകാ, ഉപദ്യകാ

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

കിടപ്പു രരാഗികളപുടട 
രവാട്ട്  

�സ്ഥപയകാ കണ്ിട്ടുണ്കാകും. അവരിൽ കുറച്ചു പപ
ചരങ്ിലും അധറീഷ് കുെകാറിചനപപെകാചല െിന്ിച്ചിട്ടുമു
ണ്കാകും. ന് കകാര്യം.
അധറീഷ് കുെകാർ തുെർന്ന് എഴുതുന്നു: ''കിെപ്പുപരകാ�ി
കളുചെ കകാര്യത്ിൽ ആപരകാ�്യ വകുപെിചറെ കരുതൽ 
ചവറും െെങ്ങ് െകാത്െകാചണന്നകാണ് െനസിലകാ
ക്കാൻ കഴിഞ്ത്. ഹൈചെക് ചബഡുകളും എയർ 
ചബഡുകളും  അണ്ർ പകാഡുകളും അഡൽറ്റ് ഡയപെ
റുകളും ക്റീനിം�് ചസകാലയൂഷനുകളും ചവറ്റ് ഹവപ് സും 
അെിയന്ിര ഹവദ്യസൈകായവം വറീടുകളിൽ ലഭ്യ
െകാപക്ണ്ിയിരിക്കുന്നു.'' ഇത് പൂർണ്െകായും ശരിചവ
ക്കാൻ സകാധിക്ി്. െചറ്റകാരു അവികസിത രകാജ്യങ്ങ
ളിലും നെക്കാത് വിധം ഈ പരകാ�ികൾക്് കുപറ
ക്കൂെി ചെച്ചചപെട് ശുശ്രൂഷ ലഭ്യെകാക്കാൻ പകരള സർ
ക്കാരിന് കഴിഞ്ിട്ടുണ്്, 2008-ചല പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ നയം നെപെിൽ വന്നതിന് പശഷം. 
പവണ്ചത്കാം ചെയ്കാനകായി എന്ന്. എന്നകാൽ 
ഇവരിൽ ഓപരകാരുത്ചരയും പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
പരിശറീലനം ലഭിച്ച ഒരു നഴ്് വറീട്ിൽ ചെന്ന് 
കകാണുന്നു എന്നതു തചന്ന എത്പയകാ വലിയ കകാര്യം. 
പചക്ഷ അധറീഷ് കുെകാർ പറയുന്നത് പപകാചല ചെയ്
ചപെപെണ് കകാര്യങ്ങളും, ചെയ്യുന്ന കകാര്യങ്ങളും ത്ി
ലുള്ള ഭറീെെകായ അന്രം  നികത്ചപെപെണ്തു തചന്ന
യകാണ്. അപദേൈം പറയുന്നതു പപകാചല എത്പയകാ കകാ
ര്യങ്ങളകാണ് അവർക്് വളചര അത്യകാവശ്യെകായിട്ടു
ള്ളത്.
അധറീഷ് കുെകാർ തുെർചന്നഴുതുന്നു: ''നെപെിലകാക്കാൻ 
പറ്റുന്ന ചെറിയ െില നിർപദശങ്ങൾ കൂെി മുപന്നകാട്് 
വയ്ക്കുന്നു. തറീചര അവശതയിലകായ കിെപ്പുപരകാ�ികളുചെ 
ചപൻഷൻ െിനിെം ഒരു അയ്കായിരം രൂപചയങ്ിലും 
ആക്ണം. പണിക്കു പപകാലും പപകാകകാനകാവകാചത  
വൃദ്െകാതകാപിതകാക്ചള പരിെരിക്കുന്ന െക്ചള 
കകാണകാൻ കഴിഞ്ഞു. അവർ വറീട്ിൽ ചെയ്യുന്ന പജകാലി 
ചതകാഴിലുറപ്പുപദ്തിയിൽ ഉൾചപെടുത്ി പ്രതി�ലം 
നൽകകാൻ സകാധിക്ണം. കിെപെിലകായ െകാതകാപിതകാ
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ഉബപുൺടപു - ഞാനപുണ്ട്, 
കാരണം നമ്മളപുണ്ട്
ബാബു ഏബ്രഹാം

ഈ വർഷചത് പലകാക സകാമൂൈ്യപ്രവർത്
നദിനം (െകാർച്ച് 16) മുപന്നകാട്ടു വയ്ക്കുന്ന 

െപനകാൈരെകായ ആശയെകാണ് 'ഉബുൺടു' (ഞകാനുണ്്, 
കകാരണം ന്ളുണ്്, I am because we are). വ്യ
ക്ിയുചെ നിലനിൽപ്പും സമൂൈവം ത്ിലുള്ള അപഭ
ദ്യെകായ ബന്ം അെിവരയിട്ടുറപെിക്കുന്നതിനുെപ്പുറം 
ആ ബന്ചത് പകവലം പ്രകാപദശിക തലത്ിൽ 
നിന്ന് പലകാകെകാചക ഒരു സമൂൈം എന്ന സകാർവ്വ
പദശറീയ തലത്ിപലക്് 'ഉബുൺടു'  ഉയർത്തുന്നു. 
സകാമൂൈ്യ പ്രവർത്നത്ിനും സകാമൂൈ്യ വികസന
ത്ിനുെകായി 2020 മുതൽ 2030 വചരയുള്ള ആപ�കാള 
അജണ്യുചെ ആദ്യ പ്രപെയവം ഇതുതചന്നയകാണ്.
ഈ സപന്ദശം സകാമൂൈ്യ ഐക്യദകാർഢ്യം വർദ്ി
പെിക്കുന്നതിനും ആപ�കാള ബന്ം തിരിച്ചറിയുന്നതി
നുമുള്ള ഉപകാധിചയന്ന നിലയ്ക്ക് ജനങ്ങളും പരിസ്ഥി
തിയും ത്ിലുള്ള ഉത്രവകാദിത്ചത് ഉയർത്ി
ക്കാട്ടുന്നു. അപതകാചെകാപെം, എ്കാവർക്കും ൌലികകാവ
കകാശങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ, സ്കാതന്്യം, സുസ്ഥിര 
പക്ഷെം എന്നിവ ഉറപെകാക്കുന്നതിന് സകാമൂൈ്യ പ്രവർ

ത്കർ കൂടുതൽ ശ്രദ്കാ
ലുക്ളകായിരിക്ണചെന്ന് 
ഓർ്ചപെടുത്തുന്നു.  
പ ല കാ ക  സ കാ മൂ ൈ ്യപ്ര
വർത്നദിനത്ിചറെ 
ഭകാ�െകായി െകാർച്ച് 16ന് 
പ ക ര ള  അ പ സ കാ സ ി
പയഷൻ ഓ�്  ചപ്രകാ
�ഷണൽ പസകാഷ്യൽ 
വർപക്ഴ് സ് (കകാപ് സ്) 
തിരുവനന്പുരം െകാ
പ്റ്ററും പകാലിയം ഇന്്യ
യിചല ചപ്രകാ�ഷണൽ പസകാഷ്യൽ വർക്് ഡി
പെകാർട്്ചെന്ം സംയുക്െകായി സർക്കാർ, സന്നദ് 
പെഖലയിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന ചപ്രകാ�ഷണൽ 
പസകാഷ്യൽ വർക്ർെകാചര അണിനിരത്ിചക്കാണ്് 
ഒരു ശില്പശകാല സംഘെിപെിച്ചു. ലപയകാള പകകാപളജിചല 
പസകാഷ്യൽ വർക്് ഡിപെകാർട്്ചെറെ് തലവനും, 
കകാപ് സ് സപതൺ ററീജ്യൺ ഹവസ് പ്രസിഡ
ന്െകായ പഡകാ. പസകാണി പജകാസിചറെ പനതൃത്ത്ി
ലകാണ് പരിപകാെി നെന്നത്. സം മുപഖന നെന്ന െർച്ച 

വ�ൊക സൊമൂഹിക പ�േര്ത്തക ദിനം

ക്ൾക്് നകാം അൽപം കൂെി ചെച്ചചപെട് ഒരു മുറി കരു
തിചവയ്ക്കുന്നത് നന്നകാവം. ഇെനകാഴികൾ കെന്നു ചെ
ല്ലുപമ്കാൾ കകാണുന്ന ഇരുളെഞ് മുറിയിൽ  അവചര 
തള്ളിയകാൽ, നകാചള ഇതുകണ്ടു വളരുന്ന െക്ൾ അപത 
ഇരുട്റ ന്ൾക്കായും െകാറ്റിവചച്ചന്നുവരകാം. ദകാൈിച്ചു 
ചതകാണ് വരണ്് ഉറചക് വിളിച്ചകാൽ കൂെി ചെകാഹബൽ 
പ�കാണിൽ കുനിഞ്ിരിക്കുന്ന അവർ ശല്യം എന്ന് 
പറചഞ്ന്നുവരകാം.'' അധറീഷ് കുെകാർ, തകാങ്ളുചെ 
ഉള്ളിൽ ചതളിയുന്ന ആ ഹകത്ിരിക്് നന്ദി.
ഏതകാണ്് എ്കാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഏചതങ്ിലും പകാ
ലിപയറ്ററീവ് ചകയർ സന്നദ് പ്രവർത്നം നെക്കുന്നു

ണ്്. വർഷങ്ങൾക്് മുൻപ് തുെങ്ങിചവച്ച അപത പകാ
കത്ിന് അധികവം മുപമ്കാട്് പപകാകുന്നുചവന്ന്കാചത 
കകാര്യെകായ വളർച്ച അധിക സ്ഥലത്തും ഉണ്കായിട്ി്. 
ഇനി വരുന്ന സർക്കാരിചന അധികകാരത്ിചലത്ി
ക്കുന്ന, ''രക്പയകാട്ം നിലച്ച വിരലുകൾ''ക്കു പവണ്ി
യുംകൂെി ആവശ്യമുള്ളചത്കാം ചെയ്കാൻ നമുക്് ശ്ര
െിക്കാം.
പകരളത്ിചല പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പ്രസ്ഥകാനചത്
പെറ്റി അഭിെകാനിക്കുന്നപതകാചെകാപെം ചെപയ്ണ്തിചറെ 
ഒരംശം െകാത്പെ ചെയ്തു തറീരുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്് തി
രിച്ചറിയകാം.
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പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പ�സ്ബുക്ിൽ ഹലവകായി പ്ര
ദർശിപെിച്ചിരുന്നു.
പജകാസ് കുഞ്് ചക. ചജ. (പ്റേറ്റ് പപ്രകാഗകാം പകകാ
-ഓർഡിപനറ്റർ KSHPWC), അമൃതകാ ജി.എസ് (മുൻ 
പ്റേറ്റ് പപ്രകാഗകാം ഓ�റീസർ, കുടുംബശ്രറീ), പ്രവറീൺ 
എസ്.പി (അസി്റേറെ് ഡയറക്ടർ, പകരളകാ പ്റേറ്റ് 
എയ്ഡ് സ് കപ്രേകാൾ ചസകാഹസറ്റി) ആര്യ ആർ. 
െന്ദ്ര (പ്റേറ്റ് പപ്രകാഗകാം ഓ�റീസർ, വെൺ ആന്ഡ് 
ഹെൽഡ് ചഡവലപ് ചെറെ്  ഡിപെകാർട്് ചെറെ്), 
രശ്ി ജി. പിള്ള (കൗൺസിലർ, തണൽ പഷകാർെ് 
പ്റേ ആന്ഡ് ചകയർ പൈകാം പ�കാർ ട്കാൻചമെൻ), 
സവിത വി. രകാജ് (ജി്കാ പകകാ-ഓഡിപനറ്റർ പകരള 
സകാമൂൈിക സുരക്ഷ െിഷൻ), ലക്ഷി ചക. (ററീജ്യണൽ 
ചവൽച�യർ ഓ�റീസർ, പ്രിസൺ വിയ്യൂർ), സകാജൻ 
ആറെണി (പത്നംതിട് ജി്കാ ഹെൽഡ് ഹലൻ 
പകകാ-ഓർഡിപനറ്റർ), എൽന പജകാസ�് (ചെഡി
ക്ൽ ആന്ഡ് ഹസക്യകാട്ിക് പസകാഷ്യൽ വർക്ർ, 

പകാലിയം ഇന്്യ) എന്നിവർ അവരുചെ പെഖലക
ചളക്കുറിച്ചു സംസകാരിക്കുകയും അതിൽ അവരുചെ 
പങ്് വിശദെകാക്കുകയും ചെയ്തു. െെങ്ങിൽ പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ അഡ്ക്സി െകാപനജറും കകാപ് സ് തിരു
വന്പുരം െകാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്ം കകാപ് സ് സപതൺ 
ററീജിയൻ പജകായിറെ് ചസക്ട്റിയുെകായ ബകാബു 
ഏബ്രൈകാം സ്കാ�തവം, പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ക്യൂ
ണിറ്റി പസകാഷ്യൽ വർക്ർ അബുബക്ർ സിദ്ിഖ് കൃ
തജ്ഞതയും അറിയിച്ചു.
അപന്നദിവസം ഹവകുപന്നരം പകാലിയം ഇന്്യയിചല 
കിെത്ിച്ചികിത്കാ വിഭകാ�ത്ിചല അപന്വകാസികൾ
ക്കും പരിെകാരകർക്കുെകായി 'സ് പനൈനിലകാവ്' എന്ന 
പപരിൽ ഒത്തുപെരൽ സംഘെിപെിച്ചു. തിരുവനന്
പുരം പലകാ പകകാപളജ് വിദ്യകാർത്ികളും, െകാറ്റകാ ഇൻ്റേി
െയൂട്് ഓ�് പസകാഷ്യൽ സയൻസസിചല വിദ്യകാർത്ി
കളും പകാലിയം ഇന്്യയിചല അം�ങ്ങളും അനുഭവ
ങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. കൂെകാചത കലകാപ്രകെനങ്ങളും വിപനകാദ 
പരിപകാെികളുമുണ്കായിരുന്നു. പസകാഷ്യൽ വർക്് ദിനകാ
െരണത്ിചറെ ഭകാ�െകായി അപന്വകാസികളും  പരിെകാ
രകരും പകക്് മുറിച്ചുചകകാണ്് സന്്യ വർണശബളെകാ
ക്ി. ന് രറീതിയിലുള്ള സകായംസന്്യ ഒരുക്ി, ജറീവി
തത്ിചറെ പവനലിൽ കുളിർെഴ ചപയ്ിച്ച പസകാഷ്യൽ 
വർക്് െറീെിന് ഏവരും നന്ദിയർപെിച്ചു.
അന്നു രകാവിചല നെന്ന െെങ്ങിൽ പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ ൈയൂെൺ റിപസകാഴ് സസ് െകാപനജർ ആരതി 
പവണുകുെകാർ പകാലിയം ഇന്്യയിചല എ്കാ ചപ്രകാ
�ഷണൽ പസകാഷ്യൽ വർക്ർെകാർക്കും ചെചെപറെകാ 
നൽകി അവർ ഓപരകാ ജറീവിതങ്ങളിലുമുണ്കാക്ിചക്കാ
ണ്ിരിക്കുന്ന െകാറ്റങ്ങചള അനുമെരിച്ചു.
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ശിവരാത്രികൾ

അജയക് ബാലചന്ദ്രൻ

ചപരിന്ൽെണ് ഇഎംഎസ് ആശുപത്ി
യിചല 401-കാം മുറിയിൽ െകാഞ്ഞുകിെന്ന് 

പനചര മുന്നിലകായി കകാണുന്ന ചകകാെികുത്ി െലയിൽ 
പെരുന്ന തറീ കണ്ങ്ങിചന ഇരിക്കും. ഒരകാൾക്് കഷ്ി
ച്ച് ഇരിക്കാവന്ന ചബഞ്ചിൽകിെന്ന് അച്ഛൻ ഉറങ്ം, 
അ് തകാചഴയും. പനരം പുലരകാറകാകുന്നപതകാചെ കൺ
പപകാളകൾക്് ഘനം പതകാന്നിത്തുെങ്ം.
ഉണർവ്വിൽ നിന്ന് ഉറക്ത്ിപലക്കു പെരുന്ന െധുര നി
െിഷങ്ങൾ നുകരുപമ്കാപഴക്കും മുറിയുചെ വകാതിലിൽ 
തകിലെി പെളം. �ിസിപയകാചതറകാപെി മുറിയിപലക്് 
എചന്ന എത്ിക്കാനുള്ള തിടുക്ത്ിലകാണ് അറ്റൻ
ഡർെകാർ.
''രകാത്ി മുഴുവൻ െലയിൽ കകാട്ടുതറീ ആയിരുന്നു, ആചര
ചയങ്ിലും അറിയിക്പണ്?'' എന്ന പെകാദ്യത്ിന് 
എ്കാവരുചെയും െിരി...
തിരക്ിനിെയിൽ പകൽ ഓെി െറയും, െികിത് 
കഴിഞ്് സന്്യയ്ക്ക് മുറിയിൽ എത്തുന്നപതകാചെ 
വറീണ്ടും െനസ്ിൽ ആധി, രകാത്ിയകാകുവകാൻ ഇനി 
െണിക്കൂറുകൾ െകാത്ം! എ്കാവരും ഉറങ്ം...
പജകാസു ബ്രദർ തന്ന 'പസകാൾഫ്രഷം'' പരകാജയചപെട്
പപെകാൾ ഞകാൻ അ്പയകാടു പറഞ്ഞു, ''എചന്ന കിെ
ത്ണ്; ഇരുത്ിയകാൽ െതി. െലർന്നുകിെന്ന് �കാൻ 
കറങ്ന്നതു കകാണുന്നതിലും പഭദം പനചരയിരുന്നു 
െലയിചല ഹലറ്റ് അപറഞ്ച് ചെറെ് കകാണുന്നതകാണ്.''
രകാത്ിയകാകുന്നപതകാചെ െലയിലൂചെ ഒരു ചവളിച്ചം 

പതിചയ നറീങ്ന്നത് 
കകാണകാം. െലയുചെ മുക
ളിപലക്് പപകാകുന്ന ജറീ
പെകാണത്. ജറീപെ് െലമു
കളിൽ എത്തുന്നപതകാചെ 
ചകകാെികുത്ിെല നറീറകാൻ 
തുെങ്ം. കകാറ്റിചറെ ദിശ 
െ കാ റു ന്ന ത നു സ ര ി ച്ച് 
കകാട്ടുതറീ എനിക്കായി 
തറീർക്കുന്ന െിത്ങ്ങൾ 
കണ്ടുചകകാണ്്  ദുഷ്  ക
രെകായ ശിവരകാത്ികൾ 
പനകാറ്റ് പകലിചന കകാത്തു ഞകാൻ ഇരുന്നു.
വർഷങ്ങൾക്ിപ്പുറം, ഗുളിക വിഴുങ്ങകാചത അകപെ നി
റയുന്ന സ്പന്ദനത്ിൻ ചുവടുപിെിച്ച് 'പസകാൾ ഫ്രഷ്' 
ആക്കുന്ന വിദ്യയും പഠിപെിച്ചകാണ് കകാലെകാകുന്ന കണി
ശക്കാരൻ കണക്കു െകാഷ് എചന്ന ചവറുചത വിട്ത്. 
ഓപരകാ വർഷവം ഒന്നിലധികം ശിവരകാത്ികളിലൂചെ 
ശകാന്െകായി കെന്നുപപകാകുവകാൻ പ്രകാപ്തെകാക്കുന്നതകാവ
ചട്, പുറപെയ്ക്ക് ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്ന സകല ജറീവചറെയും 
അകപെ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ആത്മസ്പന്ദനം.... പുതപെി
നെിയിൽ പൂർണ്പബകാധവകാനകായ് രകാവകൾ പകലകാ
ക്ി ശിവരകാത്ിയകാപഘകാഷിച്ച് ഞകാനതിനു കൂട്ിരിക്കാ
റുണ്്. നിദ്കാപദവി കനിഞ്് അനുഗൈിക്കുന്ന ദിന
ങ്ങളിലകാവചട് അടുത് മുറിയിചല അലകാറം െണികൾ 
ഉണരുന്നതിനുമുൻപ് ആ സ്പന്ദനം എചന്ന ഉണർ
ത്കാറുണ്്. ഉറക്ച്ചെവകാകുന്ന മുഷിഞ് വസ്തം ധരി
ച്ച്, െറിച്ച്
''പുനർജ്ജന്മ തുല്യെകാം പുലരികൾ നൽകി
എൻ ആത്മസ്പന്ദനം എന്നിൽ ലയിച്ചിടുന്നു...''

(അദ്്യകാത്മരകാെകായണത്ിചല രകാപെകാപപദശങ്ങൾ 
പകകാർത്ിണക്ിയ 'ശ്രറീരകാെ�റീത' എന്ന പുസ്തകത്ി
ചറെ രെയിതകാവകാണ് പലഖകൻ. െലയകാളത്ിലും ഇം
ഗ്റീഷിലും കവിതകൾ തചറെ പ്കാ�ിൽ എഴുതുന്നു. 
ഹസ്പനൽ പകകാർഡ് ഇഞ്ചുറി ബകാധിതനകാണ്).

ഓത്രാ വർഷവം ഒന്ിലധികം ശിവ
രാത്ികളിലൂടെ ശാന്തമായി കെന്നു

ത്�ാകുവാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്താവടടെ, 
പുറത്മയ്കക് ഉറങ്ിയിരിക്കുന് സകല 

ജീവടറെയം അകത്മ ഉണർന്ിരിക്കു
ന് ആത്മസ്പന്ദനം... 



8 klbm{X  sabv 2021 

ലഹരി പിടിക്ാത്ത
രവദന
ടക ത്�ാവിന്ദൻ കുടെി 

ലൈരി പിെിക്കുന്ന പവദനയി്.  അപദേൈം 
ഖണ്ിച്ചു പറഞ്ഞു: 'പവദന, പവദന ലൈരി 

പിെിക്കും പവദന, ഞകാനിതിൽ മുഴുകചട് - അചതകാചക് 
പകാെിചപെകാലിപെിക്കാൻ ചകകാള്ളകാം. െധുര ചനകാമ്ര
ചെകാചക് പറപറക്കും ഏചതങ്ിലും അവയവത്ിൽ 
പവദന തിളച്ചുരുകിക്യറുപമ്കാൾ. അപപെകാൾ പകാട്ടു 
നിർത്ി,  അറിയകാവന്നതും കിട്കാവന്നതുെകായ പവദ
നസംൈകാരി പതെിപപെകാകും, ആരും.'
പെകാദ്യം ചെയ്ചപെെകാത് അറിവിചറെ സ്രത്ിലകായി
രുന്നു പഡകാ. എം.ആർ. രകാജപ�കാപകാലിചറെ സംസകാരം. 
പവദന കുറയ്ക്കകാനുള്ള വഴിയിലൂചെയകാണ് ഏപറക്കാ
ലെകായി അപദേൈത്ിചറെ യകാത്. കരിയർ മുഴുവൻ 
പബകാധം ചകടുത്തുന്ന െന്ങ്ങളും യന്ങ്ങളം പഠിക്കു
കയും പഠിപെിക്കുകയുെകായിരുന്നു. പബകാധം ഉണ്കായകാ
ലപ് പവദനയുള്ളു.  അതുചകകാണ്് പവദന പതകാന്നകാതി
രിക്കാൻ പവണ്പപെകാൾ പബകാധം ചകടുത്തുകയും ചകകാ
ളുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. 
പവദന െകാറ്റുകപയ ഇനി വഴിയുള്ളു എന്നു പതകാന്നുന്ന ജറീ
വിതകാവസ്ഥയിൽ എന്തു ചെയ്കാചെന്നകാണ് കഴിഞ് 
പത്തുപതിനഞ്ചു ചകകാ്െകായി അപന്ഷണം. പകാലി
പയറ്ററീവ് ചകയർ എന്നും സകാന്്നെികിത്ചയന്നും 
െറ്റും  അതിചന വിപശഷിപെിച്ചു പപകാരുന്നു.
പവദനചയപെറ്റി ഒരു ആയുഷ് ക്കാലത്ിൽ ഞകാൻ 
പനെിയ അറിവം അറിവി്കായ്മയും വിളമ്കാൻ ഒരു 
പവദി തുറന്നുകിട്ി. പകാലിയം ഇന്്യയ്ക്ക് പവണ്ി ഒരു 
പത്ിക ഒരുക്ിചക്കാടുക്കുന്ന ചുെതല ഞകാൻ ഏചറ്റ
ടുത്തു. െധുരിക്കുന്ന പവദനയും ലൈരി പിെിക്കുന്ന 
പവദനയും, തലപവദനയും െപനകാപവദനയും, അങ്ങചന 
ഏത് അവയവചത്യും എക്കാലവം ബകാധിക്കാവന്ന 
പവദനയുചെ സകാർവകകാലികത്ം പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്ര
സിദ്റീകരണെകായിരുന്നു എചറെ ലക്ഷ്യം.
തലചക്ട്കായി ഞകാൻ നിർപദേശിച്ചു: ‘പവദന’. വിത് 
ആകുന്നു, അറിവ് ആകുന്നു, പവദന. പബകാധെകാകുന്നു 
പവദന. സപെതനത്ത്ിചറെ ഭകാ�വം, ഒരു പവള പൂർ

ണതയും, പവദനയകാകു
ന്നു. സംസ് കൃതത്ിചല 
ഇരുപത്ിരണ്് ഉപസർ 
ഗ്ഗങ്ങളും പെർത്് പവദന
യുചെ അനന്സുന്ദരെകായ 
സർഗ്ഗതലങ്ങൾ ആവി
ഷ് ക്രിക്കാം. പവദന 
സംപവദനെകായും അപവദ
നെകായും നിപവദനെകായും 
നിർപവദെകായും അനുഭവ
ചപെെകാം. 
എ വ ി ച െ യു ം  പ വ ദ ന
യകാകകാം. തലയിൽ െകാത്ം ഒതുങ്ന്നതകാവി് തല
പവദന. പവദന ഏത് അം�ചത്യും ബകാധിക്കു
ന്നു. നടുവം പുറവം വയറും കയ്യും കകാലും, എന്നു
പവണ്, ഏത് അവയവചത്യും പവദന അതിചറെ 
വരുതിയിൽ നിർത്തുന്നു. ഒരു അവയവത്ിചറെയും 
വരുതിയിൽ ചപെകാത്തകാണ് െനസ്്. അവയവെി
്കാചതയും െനസ്ം െനസ്ിചറെ പവദനയും അനുഭവ
ചപെെകാം. അതകാണപ്കാ എളുപെം െികിത്ിച്ചുെകാറ്റകാൻ 
വയ്കാത് െപനകാപവദന.  അവയവെി്കാചത െനസ്ിന് 
നിലനിൽപുപണ്കാ എന്ന പെകാദ്യം ഇനിയും അവപശ
ഷിക്കുന്നു. 
�കാറെം ലിംബ് തിയറി എചന്നകാരു അനുഭവസകാക്ഷ്യം 
ഏചറക്കാലെകായി െർച്ച ചെയ്ചപെട്ടു വരുന്നു. ഇ്കാത് 
അവയവത്ിൽ പവദന അനുഭവചപെടുന്ന ആ െകാനസി
കകാവസ്ഥചയപറ്റി �പവഷണം നെത്ി, ചനകാപബൽ 
സ്കാനത്ിചറെ സകാധ്യത തുറചന്നടുത് ആളകാണ് വി
ളയന്നൂർ രകാെെന്ദ്രൻ. കകാലിപ�കാർണിയയിൽ ഇരുന്ന് 
ആത്മകാവിചറെ ഉറവിെം പതടുന്നുചവന്ന് ഒരു പത്ം വി
പശഷിപെിച്ച ജറീവശകാസ്തകകാരൻ, തെിഴൻ.  
യുദ്കകാലത്് ശ്രദ്ിക്ചപെട്തകാണ് ആ അനുഭവം. 
ആസ്പത്ിയിൽ കഴിയുന്ന പല ഭെന്മകാർക്കും അസ
ൈ്യെകായ പവദന അനുഭവചപെടുന്നു. കയ്ിപലകാ 
കകാലിപലകാ ആയിരിക്കും െിക്പപെകാഴും പവദന. അത
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്കാത് അവയവത്ിലകാണ് തറീയുണ് തറച്ചുപകറിയ
ചതങ്ിൽ, ഭെന് ആസ്പത്ിയിൽ കഴിയകാൻ എത്തുെകാ
യിരുന്നി്. പപക്ഷ പവദന അനുഭവചപെടുന്ന കകാപലകാ 
കപയ്കാ അയകാൾക്കുണ്കാവണചെന്നി്. പനരപത് മു
റിച്ചുകളഞ് അവയവത്ിലകായിരിക്കും പവദന. 
അപപെകാൾ ശരറീരത്ിപല പവദന പതകാന്നുകയുള്ളു 
എന്ന ധകാരണ ചതറ്റിപപെകാകുന്നു. ശരറീരെി്കാചതയും 
പബകാധം അലഞ്ഞു തിരിപഞ്കാ തിരിയകാചതപയകാ നി
ലനിന്നു പപകാകകാം.    
അം�നിഷ്ഠെകായ പവദനയകാണ് പലപപെകാഴും െർച്ചക്കു 
വരിക. അനുരകാ�ം ശരറീരസുഖചത് അതിലംഘി
ക്കുന്ന അനുഭവചെന്ന് ഉദ് പഘകാഷിക്കുന്നു കവികളും 
ഋഷികളും.  െകാംസനിബദ്െ് രകാ�ം എന്നകാണ് 
ഒരകാളുചെ സകാക്ഷ്യം. അതുപപകാചല പവദനചയപെറ്റിയും 
പറയകാം. പദൈനിബദ്െ് പവദന. പദൈത്ിചറെ 
ഏതു ഭകാ�ത്തും, പദൈകാതിവർത്ിയകായ െനസ്ിലും, 
െനസ്ിനു പിെിചകകാടുക്കാത് അവസ്ഥയിലും പവദന 
ഉണ്കാകകാം. ആ വഴിപയ ആപലകാെിച്ചകാൽ അപെതന
ങ്ങളിലും െറ്റുള്ളവർക്് അറിയകാൻ വയ്കാത് പവദന 
ഉചണ്ന്നു വരുപെകാ? പഴയ ഒരു ചെകാഴി ഇങ്ങചന: 'ഒര
്ലിച്ങ്ിൽ എനിക്കു ക്കായിരിക്കുവകാനകാണിനി 
പെലിലിഷ്ം.' ക്ിലും അ്ൽ 
ഉണ്കാകകാചെന്ന സെന ആപപ
ക്ഷികെകായ ആ പ്രസ്തകാവത്ിൽ 
ഒളിഞ്ിരിപെിപ്? 
അപപെകാൾ എ്കായിെത്തും 
എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതകാണ് 
പവദന എന്നു വരുന്നു.  നരജറീ
വിതം തചന്ന പവദനയകാചണ
ന്നകാണ് െിലരുചെ വിവക്ഷ.  
കുട്ികളുണ്കായകാൽ അചതകാചട്കാ
ചക് പഭദചപെടുത്കാം എന്നും 
അവർ വിശ്സിക്കുന്നു. തഴു
കിയകാലും ചൂടു പിെിപെിച്ചകാലും 
െിലപപെകാൾ പവദന കുറയകാം. 
അ�് നി (ചൂെ്) ശതഹവദ്യസ
െകാനൻ ആചണന്നപത് ആപരകാ
�്യനികപതനത്ിചല ആസ്ഥകാ
നഹവദ്യനകായ ജറീവൻ െശകാ
യിയുചെ നിർപദേശം. അങ്ങ
ചനപയകാ പവചറ വ് വഴിയിലൂ
ചെപയകാ സൈനപശഷി കൂട്ിപയകാ 
പവദന കുറയ്ക്കകാൻ പറ്റുപെകാ 
എന്നകാണ്  ഹവദ്യചറെയും 
ഹവദികചറെയും പരെെകായ 
അപന്ഷണം.  ഇരുപതകാം 
നൂറ്റകാണ്ിചല െനുഷ്യൻ 'അനകാ
സിനകാക്കുന്നു പ്രധകാനഭക്ഷണം' 
എന്ന് എം. എൻ. പകാലൂര് നി
രറീക്ഷിച്ചിട്് ഒരു നൂറ്റകാണ്് തി

കഞ്ിട്ി്. അനകാസിനു പകരം വയ്ക്കകാവന്നതും �ല
പ്രദചെന്ന് നിർ്കാതകാക്ൾ അവകകാശചപെടുന്നതുെകായ 
പവദനസംൈകാരികൾ പല പപരുകളിൽ പല പല രൂ
പങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിചക്കാപണ്യിരിക്കുന്നു.
സകാന്്നെികിത്യിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള പഡകാക്ടറുചെ 
ഊന്നൽ പവദനയുചെ പരിെരണത്ിലും പരിൈകാര
ത്ിലുെകാകുന്നു. �റീർവകാണവം തത്െിന്യുെ് പകാ
ലിപയറ്ററീവ് ചകയർ രം�ത്് പ്രധകാനം. അതുചകകാ
ണ്് ‘പവദന’ എന്ന ശറീർഷകത്ിൽ ഒരു പത്ിക
ചയപെറ്റി പറഞ്പപെകാൾ അപദേൈം ചനറ്റിചുളിച്ചു. 
പനരപത് അപദേൈത്ിന് െനസ്ിൽ ഒരു പപരുണ്കാ
യിരുന്നു: ‘സൈയകാത്’. രണ്കാെത് ആപലകാെിച്ചപപെകാൾ  
എനിക്കും പതകാന്നി, പവദനചയപെറ്റി ഒരു ചവെിവട്ം 
ഒരുക്കുകയ്, പവദനിക്കുന്നവപരകാചെകാപെം നറീങ്ക 
എന്ന അർഥത്ിൽ ‘സൈയകാത്’ ഏർചപെടുത്തുക
യകാണ് കൂടുതൽ പ്രസക്ം.  
'അപയ്കാ' എന്ന നിലവിളിയിൽ ചപകാതുപവ പ്രകെ
െകാകുന്ന പവദന എങ്ങചനചയകാചക്പയകാ ഉണ്കാകകാം. 
ത്ിയകാൽ പവദനിക്കും, നുള്ളിയകാൽ പവദനിക്കും, 
െകാന്ിയകാലും പിച്ചിയകാലും പവദനിക്കും.  ഓപരകാ പവ
ദനക്കും ഓപരകാ െഴനിഴൽ പ്രപദശം കകാണും. ചുട്ടു
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നറീറ്റം മുതൽ പ്രകായം ചെന്നവർ പരകാതിചപെട്ിരുന്ന 
'എല്ലു ചപകാളിയൽ' വചര പവദനിക്കുന്നവരുചെ അനു
ഭവെകാണ്. സകാൈിത്യകകാരന്മകാർ അതിചന, ചപകാളി
യുന്ന എ്ിചന, അനുഭഹവകപവദ്യം എന്നു വിപശ
ഷിപെിക്കും. പവദനിച്ചും പവദനിപെിച്ചും രസിക്കുന്ന 
െിലർ അവർക്ിെയിൽ ചകകാെിചകട്ി വകാഴുന്നു. വകാ
സ്തവത്ിൽ ആത്മപറീഡനവം പരപറീഡനവം (െപസകാ
ക്ിസം, പസഡിസം) സുഖം പകരുന്നത്, സൗന്ദ
ര്യകാനുഭൂതിവർദ്കവെ്. അങ്ങചന സുഖം അനുഭ
വിക്കുന്നവർ  സക്ഷിച്ചുപനകാക്ിയകാൽ തല തിരിഞ്ഞു
പപകായവരകാചണന്നു കകാണകാം. 
പവദനയുചെ പരിൈകാരം പതടുന്നപതകാചെകാപെം അതിചറെ 
പല തലങ്ങചളപെറ്റി പഠനവം നെക്കുന്നു. 'പവദനി
ക്കുന്ന പദൈം' (The Body in Pain) എന്ന പുസ്തകം 
ഒരു ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തുകകാരി കഴിഞ് ആഴ്ച ഉദ്രിക്കു
ന്നതു കണ്ടു. കടുത് െറവിപരകാ�ം പിെിചപട് മുത്ശ്ി
യുചെ പവദന െനസ്ിലകാക്കാൻ ശ്രെിക്കുകയകായിരുന്നു 
െറിയൺ റിപനകാൾെ്. എ്കാം െറന്നുകഴിഞ് അവർ
ക്് പവദന െകാത്പെ സത്യെകായുള്ളു. ഈയിചെ അവർ 
വറീണു, എച്കാെിഞ്ഞു. അചതകാന്നും അവർക്് ഓർ്
യി്. പവദന െകാത്ം അറിയകാം. അലക്ഷ്യെകായി നെ
ക്കുന്നതും മൂളുന്നതും മുക്കുന്നതും ഞരങ്ന്നതും പവദന
യുചെ പ്രഖ്യകാപനങ്ങളകാകകാം. ഷകാപരകാൺ ബ്രകാങ്െകാൻ 
എന്ന വപയകാജനെികിത്കയുചെ ഒരു പരകാ�ി കൂചെ
ക്കൂചെ തലപവദനചയപെറ്റി പരകാതിചപെട്ടുചകകാണ്ിരുന്നു. 
ദുരൂൈെകായിരുന്നു കകാരണവം കകാര്യവം. ഒരു ദിവസം 
പബകാപധകാദയം പപകാചല അവർക്കു െനസ്ിലകായി. പവദ
നിക്കുന്ന തല ചതകാട്ടുകകാണിക്കുപമ്കാൾ വകാസ്തവത്ിൽ 
ഒന്നും ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നിച്ന്ന് പറഞ്റിയിക്കു

കയകായിരുന്നു ആ പരകാ�ി. പവദന അങ്ങചന ബിംബ
കെകായും വർത്ിക്കുന്നു.
ഈയിചെയകായി പറഞ്റിയിക്കാൻ വയ്കാത് ഒരു 
പവദന ഹവകുപന്നരെകാകുപമ്കാൾ എചന്ന പതെിചയത്തു
ന്നു. പറഞ്ഞുപകട് പപചരകാന്നും അതിനു പെരുകയി്. 
പകകാച്ചുകപയകാ കുതറുകപയകാ ചെയ്യുന്ന െട്ിൽ അചതചറെ 
കകാലുകചള െകാറി െകാറി ആപവശിക്കുന്നു. എചറെ കണ്ണു 
കൂമ്പുപമ്കാൾ അചതചന്ന  തട്ിയുണർത്തുന്നു. ഉറക്ം 
ചകട് അരിശത്ിൽ ഞകാൻ പവവലകാതിചപെടുന്നു. 
പൂർണെകായ പരിൈകാരം ഉചണ്ങ്ിലും ഇച്ങ്ിലും, 
പ്രശ് നം െനസ്ിലകാക്കാൻ കഴിയുന്ന െസ്തിഷ് കവിദ
�്ധൻ പഡകാക്ടർ രകാജപശഖരൻ നകായപരകാടു പെകാദിച്ചു. 
�ലിക്കാവന്ന പ്രതിവിധി നിർപദേശിച്ചിട്്  അപദേൈം 
അെക്ിപെിെിച്ച െിരിപയകാചെ പറഞ്ഞു: 'പപെിക്ണ്. 
ഏറിയകാൽ ഉറക്ം തെസ്ചപെടും. അത്പയ ഉള്ളു.'
ഞകാനും പവദനിച്ചു െിരിച്ചു. ഉറക്ം തെസ്ചപെടുത്തുന്ന 
പവദനപയകാ? പ്രജകാ�രം, ഉറക്െി്കായ്മ, അതകായിരു
ന്നു െൈകാഭകാരതത്ിചല പരെെകായ പവദന. കകാരണവം 
പരിൈകാരവം കകാണകാൻ ധൃതരകാഷ്ട്രർ പണ്ിതനകായ 
അനുജൻ വിദുരചര വിളിച്ചു വരുത്ി. പവദനയും നിർ
ന്നിദ്തയും െനസ്ിലകാക്കാനുള്ള ഉദ്യെെകാണ് വിദുര
വകാക്യം. യു�ങ്ങളകായി ആ ഉദ്യെം തുെരുന്നു, �ലി
ക്കാചത.
('സൈയകാത്' പ്രസിദ്റീകരണം തുെങ്ങകാൻ കകാരണ
ക്കാരനകായ ചക. പ�കാവിന്ദന്കുട്ി ആകകാശവകാണി 
പലഖകൻ, ഇന്്യൻ എക് സ്പ്രസ് സറീനിയർ എഡി
റ്റർ, ഇന്്യ ടുപഡ സറീനിയർ എഡിറ്റർ എന്നറീ പദവി
കളിലിരുന്നയകാളും, ഇംഗ്റീഷിലും െലയകാളത്ിലുെകായി 
ഏതകാനും പുസ്തകങ്ങളുചെ രെയിതകാവെകാണ്).
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പഡകാക്ടർെകാരിൽ ചെകു
ത്കാന്മകാരുമുണ്്. എത് 
കിട്ിയകാലും െതിയകാകകാ
ത്വർ. പകാവചപെട് പരകാ
�ികചളപപെകാലും കണ്ിൽ
പെകാരയി്കാചത പിഴി
ച ഞ് ടു ത്തു  സു ഖ ി ക്കു
ന്നവർ. എന്് കിട്ിയകാലും 
െതിയകാവകാത്വർ. ഭൂ
െ ി യു ള്ള  ക കാ ല ം വ ച ര 
തങ്ങളും ഇവിചെയുണ്കാ
വചെന്ന്  വിശ്സിക്കു
ന്നവർ. പൂന്കാനം പറഞ്തുപപകാചല...
''പത്തു കിട്ടുകിൽ നൂറു െതിചയന്നും
ശതെകാകിൽ സൈസ്ം െതിചയന്നും
ആയിരം പണം കയ്ിലുണ്കാകുപമ്കാൾ
അയുതെകാകിലകാശ്ചര്യചെന്നതും 
..........

ഇത്പെകാപരകാന്നു െിന്ിച്ചിരിക്പവ
െത്തുപപകാകുന്നു പകാവം ശിവ! ശിവ!''
അതകാണ് െനുഷ്യജന്മം.
പകാലിപയറ്ററീവ് പ്രവർത്കചരപപെകാചലയുള്ളവരും നി
സ്കാർത് െിന്കാ�തിക്കാരകായ െനുഷ്യസ് പനൈികളും 
കരുണ ഹകമുതലകായ പഡകാക്ടർെകാരും ഉള്ളിെപത്കാളം 
കകാലം നകാം അധിവസിക്കുന്ന ഈ ഭൂെി ചപചട്ചന്നകാ
ന്നും കെലിൽ തകാഴിച്ന്ന് നമുക്കാശ്സിക്കാം.
 
(മുക്ത്ിചറെ െരിത്കകാരൻ എന്നറിയചപെടുന്ന 'ഭകാസി 
െകാ്റേർ' അധ്യകാപകൻ, സകാമൂൈ്യ പ്രവർത്കൻ, സകാ
ൈിത്യകകാരൻ, നകാെകകൃത്്, നെൻ എന്നറീ നില
കളിൽ അമൂല്യ സംഭകാവനകൾ നൽകി. പിറന്നെ
ണ്കായ മുക്ത്ിചറെ െരിത്വം ആത്മെിത്ം ചെകായ്റീൻ 
എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭയുചെ ജറീവിതവം 'എന്നു നിചറെ 
ചെകായ്റീൻ' എന്ന െലച്ചിത്ത്ിലൂചെ പലകാകത്ിനുമു
ന്നിൽ പരിെയചപെടുത്ി. പുഴയുചെ പകാട്്, പപകാക്കുചവ
യിലിചല പഥികൻ (കവിതകാസെകാൈകാരങ്ങൾ), എന്നു 
നിചറെ മുക്ം ഭകാസി, എചറെ അഭിനയമെരണകൾ 
തുെങ്ങി അപനകം പുസ്തകങ്ങളുചെ രെയിതകാവ്).

ഭൂമിയിടല ദദവങ്ങൾ

മുക്ം ഭാസി 

ഒരു സിനിെകാ�കാനം ഓർ്യിൽ ഉണരുന്നു. അതി
ങ്ങചന -

''ഹദവം വന്നു വിളിച്ചകാൽ പപകാലും ഞകാനി്കാ...
 ഭൂെിയിൽ സിനിെകാ തകാരങ്ങളകാണപ്കാ ഹദവങ്ങൾ!'
ശരിയകാണ്; െിലയിെങ്ങളിൽ സിനിെകാ തകാരങ്ങൾക്് 
ഇന്നും ഹദവത്ിചറെ പരിപവഷം!
പവചറകാരു കൂട്രുണ്്: ആൾഹദവങ്ങൾ. ഹദവപ്രച്ഛന്ന 
പവഷധകാരികൾ. പപക്ഷ; ഒന്നുണ്്. ഈ ചകകാപറകാണ 
െൈകാെകാരിക്കാലത്് അവചരകാചക് സെകാധിയിലകാ
ചണന്നു പതകാന്നുന്നു. ഇപപെകാൾ രകാഷ്ട്രറീയത്ിലും അെകാ
നുഷർ പ്രത്യക്ഷചപെട്ടുചകകാണ്ിരിക്കുന്നു... ഹദവരൂ
പികൾ!
ശരിക്കും ആരകാണ് ഹദവങ്ങൾ?
അശരണചര, ആലംബൈറീനചര, പരകാ�ികചള, വൃദ്
ജനങ്ങചള, അം�ൈറീനചരചയകാചക് പ്രതി�പലച്ഛ 
കൂെകാചത ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന െനുഷ്യസ് പനൈികൾ. 
അവരകാണ് ഹദവങ്ങൾ. അത്രം നിസ്കാർത് പ്ര
വർത്കർ സമൂൈത്ിൽ കുറ്റിയറ്റു പപകായിട്ിച്ന്നത് 
ആശ്കാസകരം. ഹദവങ്ങളുചെ പട്ികയിൽ അവചര
ചയകാചക്ചപെടുത്കാം. ജനപസവകരകായ പഡകാക്ടർെകാർ, 
നഴ് സുെകാർ, പകാലിപയറ്ററീവ് പ്രവർത്കർ, സന്നദ് പ്ര
വർത്കർ തുെങ്ങി പലരും.
കഴിഞ് ചവള്ളചപെകാക്ക്കാലത്് അവിെവിചെ ഒറ്റ
ചപെട്ടുപപകായവചര രക്ഷിക്കാൻ പപകായ െത്്യചത്കാ
ഴിലകാളികളിൽ ഒരകാൾ തചറെ പുറം െവിട്ടുപെിയകാക്ി 
െകാറ്റി പതകാണിയിൽ കയറകാൻ അശരണചര സൈകാ
യിച്ചതിചറെ വകാർത്കാ െിത്ം െകാധ്യെങ്ങളിൽ വന്നത് 
നകാം െറന്നിട്ടുണ്കാവി്. ഈശ്രകാവതകാരെകായിരുന്നു 
ആ ചെറുപെക്കാരൻ!
എചറെ ജറീവിതത്ിൽ എനിക്കു പനരിട്് പ്രത്യക്ഷ
ചപെട് രണ്് ഹദവങ്ങളുണ്്. രണ്് പഡകാക്ടർ ഹദവ
ങ്ങൾ! പഡകാ. സി.ബി.സി. വകാര്യരും, പഡകാ.സി.ചക. 
രകാെെന്ദ്രനും. അത്രം ഒരു പ്രതിസന്ി ഘട്ത്ിൽ 
ഒരു നയകാഹപസ പപകാലും വകാങ്ങകാചത എചറെ ഭകാ
ര്യപയയും െകപനയും െികിത്ിച്ച് പഭദെകാക്ിയ പ്ര
ത്യക്ഷ ഹദവങ്ങൾ. പ്രതി�ലം ചകകാടുത്ിട്ടും സ്റീ
കരിക്കാത്വർ.



12 klbm{X  sabv 2021 

�ായത്ി �ി. നായർ

പുറംപലകാകത്ിചറെ ഏച്ചുചകട്ലുകളിപലകാ തി
രക്കുകളിപലകാ ചപട്ടുഴറകാചത ഏറ്റവം പവി

ത്െകായി, കളങ്െി്കാത് െനസ് തുറന്നു കകാണി
ക്കാൻ ചകൽപ്പുള്ളവരകാണു കുഞ്ഞുങ്ങൾ. പലകാക 
'ഡൗൺ സിൻപരേകാം' ദിനകാെരണപത്കാെനുബ
ന്ിച്ച്, പകകാവിഡ് കകാലം സംഭകാവനചെയ് പതിവ് 
ഓൺഹലൻ ഹശലികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തെകായി, 
പകാലിയം ഇന്്യ സംഘെിപെിച്ച പരിപകാെിയകായിരുന്നു 
'അരികിചലകാരൽപെപനരം'.
ഡൗൺ സിൻപരേകാം ബകാധിച്ചു നമ്മുചെ ശുശ്രൂഷയിൽ 
കഴിയുന്ന ഏതകാനും കുഞ്ഞുങ്ങചള അവരുചെ വറീ
ടുകളിൽ സന്ദർശിച്ച് സപന്കാഷം പകരുക എന്ന 
ഉപദേശ്യപത്കാചെ പകാലിയം ഇന്്യയിചല സകാമൂൈ്യ 
പ്രവർത്കർ, പഡകാക്ടർെകാർ, നഴ് സുെകാർ, സന്നദ്പ്ര
വർത്കർ, പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ അസ്ി്റേന്െകാർ 
എന്നിവരുൾചപെട് സംഘങ്ങൾ, തിരുവനന്പുരത്ി

നകത്തും പുറത്തുെകായി 
െകാർച്ച് 21ന് നെത്ിയ 
യകാത്യ്ക്ക് ''അരികിചലകാ
രൽപെപനരം'' എന്ന പപരു 
നൽകുപമ്കാൾ, അല്പപന
രംചകകാണ്് എങ്ങചന ഈ 
കുഞ്ഞുങ്ങചള സപന്കാഷി
പെിക്കാം എന്ന െിന്യകാ
യിരുന്നു െനസ്നിറചയ.
അത്രത്ിചലകാരു െിന്
യ്ക്ക് നിറം പകർന്നുചകകാ
ണ്് പകാലിയം കുടുംബകാം
�ങ്ങൾ ഓപരകാരുത്രും അവരകാൽ കഴിയുംവിധം 
സ്കാനങ്ങളകായും അ്കാചതയും അവരുചെ പൂർണ 
പിന്തുണ നല്കുകയുണ്കായി. വർണപെകിട്ടുള്ള സ്കാ
നചപെകാതികളുെകായി ഓപരകാ വറീട്ിലും എത്തുപമ്കാൾ 
ഈ കുഞ്നുജന്മകാരുചെയും അനുജത്ിെകാരുചെയും 
മുഖത്തുകണ് സപന്കാഷത്ിന് അതിരുകൾ ഉണ്കാ

അരികിടലാരൽപ്രനരം
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യിരുന്നി്. െറീെിചല പരിെിതെകായ മുഖങ്ങൾ കണ്് 
അവർ പ്രകെിപെിച്ച ആനന്ദവം ആപവശവം ഇത്ര
ത്ിലുള്ള പരിപകാെികൾ തുെർന്നും സംഘെിപെിക്കുന്ന
തിനുള്ള ഊർജ്ജം പകർന്നു.
കുട്ികളുെകായി കളിച്ചും െിരിച്ചും ചകകാച്ചുചകകാച്ചു വിപശ
ഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചും സെയം പറന്നുപപകായതറിഞ്ി്. 
െകാതകാപിതകാക്ളും കുട്ികളുചെ സപന്കാഷത്ിൽ പങ്കു
പെർന്നു.
ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അധികംപപരും തങ്ങളുചെ ജനി
തകെകായ ബുദ്ിമുട്ടുകചള ഏചറക്കുചറ െറികെന്ന്, 
ഹദനംദിന കകാര്യങ്ങൾ കൃത്യെകായി നിർവ്വൈിക്കാൻ 
പ്രകാപ്തിയുള്ളവരകാണ്. സ് കൂളുകളിൽ നിന്നു ലഭിച്ച പരി
ശറീലനത്ിചറെ �ലെകായി െികച്ച പുപരകാ�തി കകാഴ്ചവ
യ്ക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങചള കകാണുപമ്കാൾ ഒരു പചക്ഷ 
ഇവചരപപെകാചലയുള്ള െറ്റുള്ളവർക്കും ഇത്രം പസവ
നങ്ങൾ ലഭ്യെകാക്കാൻ കഴിഞ്ിരുന്നുചവങ്ിൽ എന്നു 
െിന്ിച്ചുപപകാകുന്നു.
പകകാവിഡ് െൈകാെകാരിയുചെ ഹകപെിെിയിൽ പലകാകം 
ഒതുങ്ങിപപെകായപപെകാൾ വർണശബളെകായ തങ്ങളുചെ 
സ് കൂൾ ജറീവിതം നിലച്ചത് ഈ കുട്ികചള എത്െകാ
ത്ം ഹവഷെ്യത്ിലകാക്ിചയന്നത് പനരിട്് കണ്

റിയകാൻ സകാധിച്ചു. അപതകാചെകാപെം തചന്ന, ഈ കു
ഞ്ഞുങ്ങചളചയ്കാം എത്െകാത്ം ശ്രദ്പയകാടും സ് പന
ൈപത്കാടുെകാണ് കുടുംബത്ിചല ഓപരകാ വ്യക്ിയും 
പരിപകാലിക്കുന്നത് എന്നതും അഭിനന്ദനം അർൈി
ക്കുന്നതകായിരുന്നു. തങ്ങൾക്കു പശഷം ഇവചരയകാരു 
സംരക്ഷിക്കുചെന്ന ആശങ് ഈ െകാതകാപിതകാക്ളുചെ 
ഉള്ളിലുണ്്.
പകകാവിഡ് വന്നതിനു പശഷം കുട്ികൾ ഒ.പിയിപല
ക്് വരുന്നത് വളചര കുറവകായിരുന്നു. െിക്പപെകാഴും വറീ
ട്ിലുള്ള െറ്റകാചരങ്ിലും വന്നു െരുന്നുകൾ വകാങ്കയും 
അവരുചെ വിപശഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയുെകായിരുന്നു 
പതിവ്. എന്നകാൽ ഈചയകാരു യകാത്, ഇവരുെകായുള്ള 
ബന്ം ഊട്ിയുറപെിച്ചു എന്നതിലുപരി, ഇനിയും ഒട്
നവധി കകാര്യങ്ങൾ ഇവർക്കായി ചെയ്യുവകാൻ ബകാക്ി
യുചണ്ന്നുള്ള ഓർെചപെടുത്ൽ കൂെി ആയിരുന്നു. പവ
രുകളറ്റു പപകാകകാചത സു�െെകായി ഈ ബന്ങ്ങൾ 
എന്നും നിലനിൽക്ചട് എന്ന് പ്രത്യകാശിക്കുന്നു.
(പകാലിയം ഇന്്യയിചല ചെഡിക്ൽ പസകാഷ്യൽ വർ
ക്റകാണ് പലഖിക.)

കൂടുതൽ പ�കാപട്കാകൾ പപജ് 27ൽ.

അന്ാരാഷതട നഴട് സസട് ദിനം ടമയട് 12നട്
ചീക്കു ആനന്ദത്ശേരി 

പപകാഷിപെിക്കുക, ശുശ്രൂഷിക്കുക, സംരക്ഷി
ക്കുക എന്നറീ അർത്ങ്ങളുള്ള നുട്റീർ (nutrire) 
എന്ന ലകാറ്റിൻ പദത്ിൽ നിന്നകാണ് നഴ് സ് 
എന്ന വകാക്ിചറെ ഉത്ഭവം. ഒരു പരകാ�ി ജറീവി
ക്കുന്ന അന്രറീക്ഷചത് പരകാ�ശകാന്ിക്കുതകുന്ന 
രൂപത്ിൽ പകാകചപെടുത്ിചയടുക്കുന്ന ഒരു പ്ര
വൃത്ിയകാണ് നഴ് സിം�്. ഇചതകാരു പജകാലിയകാ
യിട്് പസവനെകായിട്ടു തചന്നയകാണ് നഴ് സു
െകാരിൽ അധികം പപരും കകാണുന്നത്. പവദനി
ക്കുന്നവർക്് ആശ്കാസവം, സൈകായവം ചകകാ
ടുക്കാനുള്ള െനഃസ്ഥിതി, വിപശഷബുദ്ി, ക്ഷെകാ
ശറീലം, സത്യസന്ത, അനുകമ്, െപനകാഹധ
ര്യം, ഉത്രവകാദിത് പബകാധം എന്നിവപയകാചെകാ
പെം പഠനവം പരിശറീലനവം പെരുപമ്കാഴകാണ് 
നഴ് സിം�് എന്ന ആശയം പൂർണ്െകാകുന്നത്.
പ്കാറൻസ് ഹനറ്റിംപ�ലിചറെ ജന്മദിനെകായ 
ചെയ് 12 ആണ് അന്കാരകാഷ്ട്ര നഴ്  സസ് 
ദിനെകായി എ്കാ വർഷവം ആെരിക്കുന്നത്. 
'നയിക്കാചനകാരു ശബ്ം; നകാളചത് ആപരകാ�്യ 
പെഖലയ്ക്കകായി ഒരു ദര്ശനം' (A Voice to Lead. 
A Vision for Future Healthcare) എന്ന

തകാണ് ഈ വർഷചത് പ്രപെയം. 
പകകാവിഡ് ബകാധ രണ്കാെതും മൂർച്ഛിക്കുന്ന ഈ 
അവസ്ഥയിൽ പലകാകചെകാട്കാചക, അപൈകാരകാത്ം 
നമ്മുചെ ആപരകാ�്യത്ിനും സൗഖ്യത്ിനുെകായി 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന നഴ് സുെകാചര നമുക്്  ആദരി
ക്കാം, അവർക്കു നന്ദി പറയകാം. അവരും െനു
ഷ്യരകാണ്. ഒരു വർഷത്ിപലചറയകായി സ്ന്ം 
ശകാരറീരിക, െകാനസിക ആപരകാ�്യം പപകാലും 
അവ�ണിച്ച്, െില ദിവസങ്ങളിൽ ഇരിക്കാൻ 
പപകാലുെകാവകാചത, ഭക്ഷണപെകാ ചവള്ളപെകാ സെ
യത്ിന് ലഭിക്കാചത, പി.പി.ഇ കിറ്റ് ധരിക്കു
ന്നതു ചകകാണ്് ബകാത്റൂെിൽ പപകാലും പപകാവകാ
നകാവകാചത, വിശ്രെെി്കാചത, തങ്ങളുചെ കർത്
വ്യം നിർവ്വൈിക്കുന്ന അവർ  നമ്മുചെ നന്ദിയും 
സ് പനൈവം അർൈിക്കുന്നു. 
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അരിടക...
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചനക്കുറിച്ച് പറയു

പമ്കാൾ എ്കാവരും ആദ്യം പറയുന്നത്, 
നഴ്കായി പിന്നറീെ് പഡകാക്ടറകായി ലണ്നിൽ പസവന
െനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന സിസിലി പസകാപണ്ഴ്് തുെങ്ങിചവച്ച 
ചൈകാഹസ്പസ്, അതകായത് ആശുപത്ി പകന്ദ്രറീകൃത സകാ
ന്്ന പരിെരണെകാണ്. പകരളത്ിപലതകാചണങ്ിൽ, 
1993ൽ പകകാഴിപക്കാെ് ചെഡിക്ൽ പകകാപളജിചല 
അനപസ്തഷ്യകാ റൂെിനടുത് ചകകാച്ചുമുറിയിൽ രൂപചെ
ടുത് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ സംവിധകാനവം. ആശുപ
ത്ി പകന്ദ്രറീകൃത പരിെരണത്ിൽ നിന്നും െകാറി, ''സകാ
ന്്നപെകകാൻ അയൽക്ണ്ികൾ'' (Neighbourhood 
Network in Palliative Care - എൻ.എൻ.പി.സി) 
ആയിത്റീരുകയും, സകാന്്നപരിെരണം ബകാധ്യതയ
്കാചത സമൂൈത്ിചറെ കെെയകായി െകാറുകയും, സമൂൈം 
അപതചറ്റടുക്കുകയും ചെയ്തു.
പകരളത്ിചറെ െകാത്ം പ്രപത്യകതയകായി സന്നദ്പ്ര
വർത്കർ പരകാ�ിയുചെ അച്ങ്ിൽ പരിെരണം ആവ
ശ്യെകായി വരുന്ന വ്യക്ിയുചെ കിെക്പെകായക്രിചക, 
പരിെരണം എത്ിക്കുന്ന രറീതിയിൽ എത്ി. അത് 
'പകരളകാ പെകാഡൽ' എന്ന നിലയിൽ രകാജ്യത്ിചറെ െറ്റു 
ഭകാ�ങ്ങളിലും, െറ്റു രകാജ്യങ്ങളിലും അറിയചപെട്ടു തുെങ്ങി. 
പകരളത്ിചല സകാമൂൈ്യ സംഘെനകളും, ആയതി
നകായി െകാത്ം രൂപറീകരിക്ചപെട്ടു പ്രവർത്നം നെത്ി 
വന്ന സംഘങ്ങളും, െത-സകാംസ് കകാരിക സംഘെന
കളും നെത്ിവന്ന, സകാന്്ന പരിെരണം സർക്കാർ 
തലത്ിലും ശ്രദ്ിച്ചുതുെങ്ങി. സർക്കാരിപറെതകായി കൂെി 
പരിെരണ സംവിധകാനം പവണചെന്നും, െില നിയന്
ണങ്ങൾ പ്രസ്തുത കകാര്യത്ിൽ ഉണ്കായിരിക്ണചെ
ന്നും, അച്ങ്ിൽ ഒരു െകാർഗ്ഗപരഖ പവണം എന്നും വന്ന
പപെകാൾ രകാജ്യത്് ആദ്യെകായി പകരളത്ിൽ, 2008ൽ 
ഒരു പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ നയം രൂപം ചകകാണ്ടു. അത് 
െറ്റ് സംസ്ഥകാനങ്ങൾക്കു െകാതൃകയകാവകയും ചെയ്തു. രകാജ്യ
ചത് െറ്റ് പല സംസ്ഥകാനങ്ങളും അതിനു പശഷം പകാ
ലിപയറ്ററീവ് ചകയറിന് െകാർഗ്ഗപരഖയുണ്കാക്കാൻ ശ്രെം 
തുെങ്ങി. അതിലൂചെ സകാന്്നപരിെരണം സർക്കാരി
ചറെ കൂെി ബകാദ്്യതയകായി െകാറി. തപദേശ സ്യംഭരണ 
സ്ഥകാപനങ്ങളിലൂചെ പകരളത്ിൽ അത് നെപെിലകാ
ക്ിവരുന്നു.
2008ന് പശഷം ഒന്നുരണ്ടു തവണ, പ്രസ്തുത െകാർഗ്ഗപര
ഖയിൽ സർക്കാർ ഭകാ�ത്തു നിന്ന് തചന്ന െില പഭദ�
തികളും, കൂെിപച്ചർക്ലുകളും നെത്ിയിരുന്നു. തുെർന്ന് 

പകരളത്ിചലയും രകാജ്യപത്യും ആപരകാ�്യസുരക്ഷകാരം
�ത്തും, സകാന്്ന പരിെരണത്ിചറെ നിർവ്വെനങ്ങ
ളിലും െകാറ്റങ്ങൾ വന്നു. 2008ചല പരഖയ്ക്ക് സെഗെകായ 
ഒരു അഴിച്ചുപണി അച്ങ്ിൽ പൂർണ്െകായ പകടുപകാെ് 
തറീർക്ൽ (overhauling) പവണചെന്ന് പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയര് വിദഗ്ദ്ധര്ക്കും ഭരണകര്ത്കാക്ള്ക്കും പതകാ
ന്നിയതിചറെ അെിസ്ഥകാനത്ിൽ, 1993 മുതൽ ഈ 
രം�ത്് െിരപരിെിതരകായ ആളുകചള പചങ്ടുപെിച്ചും 
അവരുചെ അഭിപ്രകായങ്ങൾ പക്കാഡറീകരിച്ചും വിശദവം 
വിപുലവെകായ െർച്ചകൾക്കും തിരുത്ലുകൾക്കും കൂെി
പച്ചരലുകൾക്കും പശഷം സെഗെകായ ഒരു പകാലിപയറ്ററീവ് 
നയം 2019ൽ അം�റീകരിക്ചപെട്ടു.
സർക്കാരിചറെ ഔപെകാരിക നെപെിക്െങ്ങൾക്കും അം
�റീകകാരത്ിനും പശഷം, പെൽ പദ്തി ''അരിചക'', 
ഇപപെകാൾ സെഗ പകാലിപയറ്ററീവ് വപയകാജന പരിെരണ 
പദ്തിയകായി ഉദ്ഘകാെനം ചെയ്ചപെട്പതകാചെ പകര
ളത്ിചറെ ആപരകാ�്യസുരക്ഷകാ പെഖലയിൽ ഒരു നകാ
ഴികക്ല്ലുകൂെി സ്ഥകാപിക്ചപെട്ിരിക്കുകയകാണ്. 2021 
ച�ബ്രുവരി 19 ചവള്ളിയകാഴ്ച ‘അരിചക’ ഓൺഹല
നകായി പകരളത്ിന് സെർപെിച്ചത് ആപരകാ�്യ സകാമൂൈ്യ
നറീതി വനിതകാശിശു വികസന വകുപെ് െന്ി ചക.ചക. 
ഹശലജ െറീച്ചറകാണ്. 
അവശത അനുഭവിക്കുന്ന പ്രകായം ചെന്നവചര െകാ
ത്െ് അപകെങ്ങളിലും െറ്റും ചപട്് അം�ഹവക
ല്യം വന്നു ശരറീരം തളര്ന്നവപരയും കകാൻസർ തുെ
ങ്ങിയ പരകാ�ങ്ങളിൽ ചപട്ടു അവശത അനുഭവിക്കുന്ന
വചരയും അരികിൽ എത്ി പരിെരിക്കുന്നതിനുള്ള 
സംവിധകാനം ഉണ്കാവണചെന്നതകാണ് സര്ക്കാരിചറെ 
നിലപകാചെന്ന് െന്ി പറഞ്ഞു. ഇന്ന് പലരും പകാലിപയ
റ്ററീവ് പ്രവർത്നം നെത്ിവരുന്നുണ്്. അവരുചെ പ്രവ
ര്ത്നങ്ങചള ഏപകകാപിപെിക്കുകയും നിരറീക്ഷിക്കുകയു
െകാണ് ''അരിചക''യുചെ പ്രധകാന ലക്ഷ്യം. ''അരിചക'' 
എന്ന പപര് നൽകകാൻ തചന്ന കകാരണം, പരകാ�പറീഢ 
അനുഭവിക്കുന്നവരുചെ കൂചെ ന്ളുണ്് എന്ന് കകാണി
ക്കുന്നതിനകായിട്കാണ്. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ പുനര
ധിവകാസം വളചര പ്രധകാനചപെട് കകാര്യെകാണ്. കകാൻസർ 
ബകാധിച്ച് െരിച്ചു പപകായവരുചെ െക്ൾ, കകാൻസർ 
മുക്ർ, അപകെങ്ങളിലും െറ്റും ചപട്് സ്ഥിരെകായി ദറീർ
ഘകകാലെകായി കിെപെിലകായവർ, എന്നിവർചക്കാചക് പു
നരധിവകാസത്ിന് ചെറുതകായചതങ്ിലും സംരംഭങ്ങൾ 
ആരംഭിക്കാൻ കഴിയണം. ‘അരിചക’ അത് വിഭകാവനം 

ഐഎ�ിസി േൊര്ത്തകള് 
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ചെയ്യുന്നുചണ്ന്നും െന്ി ചൂണ്ിക്കാട്ി.
കകാര്യക്ഷെെകായ പകാലിപയറ്ററീവ് പ്രവർത്നം ശക്ിചപെ
ടുത്തുന്നതിന് പുതുതകായി ഒരു പകാലിപയറ്ററീവ് നയം രൂ
പചപെടുത്തുന്നതിൽ പഡകാ. െകാതയൂസ് നപമ്ലി, എസ്.
എം. വിജയകാനന്ദ്, പഡകാ. എം.ആർ. രകാജപ�കാപകാൽ, 
പഡകാ. സുപരഷ് കുെകാർ എന്നിവരുചെ പസവനം ഏചറ 
വിലചപെട്തകായിരുന്നുചവന്നും, പകരളത്ിചല സന്ന
ദ്പ്രവർത്ക കൂട്കായ്മയകൾ നെത്ിയ പ്രവർത്ന
ങ്ങചള പുതുക്ിയ നയപരഖയിൽ രൂപചപെടുത്തുന്നതിന് 
ഐ.എ.പി.സി പകരള നൽകിയ പിന്തുണയും വലുതകാ
യിരുന്നു എന്നും ഹശലജ െറീച്ചര് സെിപെിച്ചു.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ സംവിധകാനം വിജയിപെിക്കു
ന്നതിൽ പതിനകായിരക്ണക്ിന് പവകാളറെിയർെകാരു
ചെയും, അതിന് പിന്തുണയും സൈകായങ്ങളും നൽകി 
ത്ിതല പഞ്ചകായത്് തലത്ിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്നവ
രുചെയും പങ്് വലുതകാചണന്നും, ഇനിയും സകാധകാരണ 
ജനങ്ങൾക്് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ ഗുണം ലഭ്യ
െകാവന്നതിന് ആയുർപവദ പൈകാെിപയകാ വിഭകാ�ങ്ങളുചെ 
കൂെി സൈകരണം തുെർന്നും ഉണ്കാപവണ്തുചണ്ന്നും 
വപയകാജന പരിെരണത്ിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽ
കുന്നതിനകായി മൂന്ന് വിഭകാ�ങ്ങളുചെയും കൂട്കായ സൈ
കരണം ആവശ്യെകാചണന്നും െെങ്ങില അധ്യക്ഷത 
വൈിച്ച ആപരകാ�്യവകുപ്പു ചസക്ട്റി പഡകാ. രകാജൻ പഖകാ
ബ്ര�പഡ പറഞ്ഞു.
പകരളകാ ആപരകാ�്യവകുപെ് ഇതുവചര രൂപംചകകാടു
ക്കാനിെയകായ പദ്തികളിൽ വളചര പ്രധകാനചപെട് 
ഒന്നകാണ് ആപരകാ�്യപെഖലയിചല എ്കാ വകുപ്പുകളു
ചെയും  ഏപകകാപനപത്കാചെ നെപെിലകാക്കുന്ന ബൃൈ
ത്കായ ഈ പദ്തിചയന്ന് എൻ.എച്ച്.എം സംസ്ഥകാന 
െിഷൻ ഡയറക്ടർ പഡകാ. രത്ൻ പഖൽക്ർ പറഞ്ഞു.
''അരിചക'', ഒരു അവകകാശകാധിഷ്ഠിത പദ്തിയകാചണ

ന്ന് മുൻ െറീ�് ചസക്ട്റി എസ്.എം. വിജയകാനന്ദ് ചൂ
ണ്ിക്കാട്ി. എ്കാവർക്കും അവകകാശചപെട് ഈ പദ്തി
യില  ''സകാന്്നപെകകാൻ അയൽക്ണ്ികൾ'' എന്ന
തിനകാണ് പ്രകാധകാന്യം. ഈ പകരള െകാതൃക, ഇന്്യയിൽ 
െകാത്െ് െറ്റു മൂന്നകാം പലകാകരകാഷ്ട്രങ്ങള്ക്കും ഒരു െകാതൃക
യകാചണന്ന് അപദേൈം പറഞ്ഞു.
ഉയർന്ന ഉപദ്യകാ�സ്ഥരിലും ചെഡിക്ൽ സമൂൈത്ിലു
ള്ളവരിലും പലര്ക്കും പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചനക്കു
റിച്ച് അറിയി് എന്ന് പകകാവിഡ് കകാലത്കാണ് െന
സ്ിലകായത്. പകകാവിഡ് കകാലത്് ഹദനംദിന ഭക്ഷ്യ
വസ്തുക്ൾക്് പലരും ബുദ്ിമുട്ി. സ്ഥിരെകായി ഒരു 
ദുരന് നിവകാരണ സംവിധകാനം നിലവിലുണ്കായിരിക്
ണചെന്നതകാണ് ഇതിൽ നിന്നു െനസ്ിലകായത്. പകാലി
പയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ പ്രസക്ി െറ്റുള്ളവർക്് പകർന്നു
ചകകാടുക്കാൻ ന്ൾ മുൻഹക എടുക്ണം. പ്രകാഥെിക, 
തകാലൂക്്, ജി്കാ, ചെഡിക്ൽ പകകാപളജ് ആശുപത്ി
കളിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ സംവിധകാനം ഉണ്കാവണ
ചെന്നത് നിഷ് കർഷിക്ണം. ചെഡിക്ൽ വിദ്യകാഭ്യകാസ 
സിലബസിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ഉൾചപെടുത്ിയി
രിക്ണചെന്നും എം.എസ്. വിജയകാനന്ദ് ആവശ്യചപെട്ടു.
''അരിചക ആയുർപവദം'', ''വപയകാജനകാമൃതം'', ''പനേ
ൈധകാര'' തുെങ്ങിയ പദ്തികള് ആയുർപവദ വകുപെി
ലൂചെ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ സംവിധകാനത്ിൽ നെ
പെിലകാക്ിയിട്ടുചണ്ന്ന് ആയുർപവദ വകുപെ് ഡയറക്ടർ 
പഡകാ. ചക.എസ്. പ്രിയ പറഞ്ഞു.
669 ഗകാെപഞ്ചകായത്് പൈകാെിപയകാ ഡിചസ്പൻസറിക
ളിലൂചെ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിപനകാചെകാപെം പ്രവർത്ി
ക്കുന്നുചണ്ന്ന് പൈകാെിപയകാ ഡയറക്ടർ പഡകാ. എം.എ. 
വിദ്യകാംബിക പറഞ്ഞു. 
പകരളത്ിൽ പരകാ�ികചള സംബന്ിച്ചിെപത്കാളം 
പദ്തികൾ ഒരുപകാടുചണ്ങ്ിലും പല പദ്തികളും 
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പരസ്പരബന്െി്കാചതയകാണ് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നചതന്ന് 
പലകാകകാപരകാ�്യസംഘെനയുചെ പകകാഴിപക്കാെ് ചകകാളകാ
ചബകാപററ്റിം�് ചസറെർ  ഡയറക്ടർ പഡകാ.ചക. സുപരഷ് 
കുെകാർ ചൂണ്ിക്കാട്ി. ഇവചയചയ്കാം ഒരു ഏകജകാലക 
സംവിധകാനത്ിനുകറീഴിലകാപക്ണ്തുചണ്ന്ന് അപദേൈം 
പറഞ്ഞു.
പകരളത്ിചല 500ലധികം വരുന്ന സന്നദ്പ്രവർ
ത്ക സകാന്്നപരിെരണ യൂണിറ്റുകളുചെ സൈക

രണവം പിന്തുണയും ''അരിചക'' പദ്തിയുചെ വിജ
യത്ിനകായി ഉണ്കായിരിക്കുചെന്ന് ഐ.എ.പി.സി 
പകരളകാ പ്രസിഡറെ്  നകാരകായണൻ പുതുക്കുെി അറി
യിച്ചു.
െെങ്ങില തപദേശ സ്യംഭരണ വകുപെ് അഡറീഷണൽ 
െറീ�് ചസക്ട്റി ശകാരദ മുരളറീധരൻ, ആപരകാ�്യ ഡയ
റക്ടർ പഡകാ. ആർ.എൽ. സരിത, പഡകാ. െകാതയൂസ് 
നപമ്ലി എന്നിവരും സംസകാരിച്ചു.

ഓൺദലൻ പരിശീലനം ലഭിച്ച ര�ാക്ടരമാരപുള്ള 
സാന്ത്വനപരിചരണ രക�ങ്ങൾക്പും മ�ോർഫിൻ 

കൈൈോര്യം ചെയ്ോൻ അനു�തി
നാരായണൻ പുതുക്കുെി 

കഠിനെകായ പവദന മൂലം ദുരിതെനുഭവിക്കുന്ന 
പരകാ�ികൾക്കുള്ള പവദനകാസംൈകാരിയകായ 
പെകാർ�ിൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനകായി പകരള
ത്ിൽ  രേ�് സ് കൺപട്കാളരുചെ ആർ.എം.ഐ 
(Recognised Medical Institution) എന്നുള്ള 
സകാക്ഷ്യപത്ം പവണെകായിരുന്നു. ആയത് ലഭിക്കു
ന്നതിനകായി, പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പരിശറീലനം 
നൽകുന്നതിന് അം�റീകകാരമുള്ള പകന്ദ്രങ്ങളിൽ 
നിന്നു പരിശറീലനം ലഭിച്ച പഡകാക്ടർെകാരുള്ള 
ആപരകാ�്യ പരിരക്ഷകാ പകന്ദ്രങ്ങളുചെ അപപക്ഷ 
പവണെകായിരുന്നു.
പകകാവിഡ് വ്യകാപനത്ിചറെ നകാളുകളകായതിനകാൽ 
പഡകാക്ടർെകാർക്്  പനരിട്ടുള്ള പരിശറീലനം പന
ടുന്നതിനും ബുദ്ിമുട്ടുകൾ പനരിട്ടു. ഓൺഹല
നകായി െകാത്പെ അവർക്കുള്ള പരിശറീലനം ലഭ്യ
െകായുള്ളു, അതും പരിെിതെകായ പതകാതിൽ. ഇക്കാ
രണങ്ങളകാൽ, പുതുതകായി ആർക്കും ആർ.എം.ഐ 
്റേകാറ്റസ് ലഭ്യെകായി്. പകകാവിഡ് വ്യകാപന 
പരകാധറീനതയിലും െറ്റു തരത്ിലും ദുരിത നില
യിലകായ പകാലിപയറ്ററീവ് യൂണിറ്റുകൾ ഏചറ ബു
ദ്ിമുട്ിലകായി. 2014ൽ ഇന്്യ �വചമെറെ് അം�റീ
കരിച്ച എൻ.ഡി.പി.എസ് ആക്ടിചറെ (Narcotic 
Drugs and Psychotropic Substances Act 
1985) പഭദ�തി പ്രകകാരം, പെകാർ�ിൻ, ചകകാഡറീൻ, 
ഹൈപരേകാപകകാപഡകാൺ, ഓക് സിക്പെകാൺ, ച�
റെനിൽ എന്നിവ പശഖരിക്കുന്നതിനും വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിനും അതകാത് സംസ്ഥകാനചത് രേ�് സ് 
കൺപട്കാളറുചെ അനുെതിപത്ം പവണെകായിരുന്നു.
പവദന സംൈകാരി ലഭ്യെകാവകാത്തിചറെ പരകാ
തികൾ സംസ്ഥകാനത്ിചറെ പല ഭകാ�ത്തുമുള്ള 

വിവിധ യൂണിറ്റുകൾ അറിയിച്ചതിചറെ അെിസ്ഥകാ
നത്ിൽ, ഇപതപെറ്റി  പകരള രേ�് സ് കൺപട്കാളർ
ക്് പരകാതി സെർപെിച്ചു. 2021 ജനുവരി 15ന് പകാ
ലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ദിനകാെരണത്ിചറെ ഭകാ�െകായി 
െകാതൃഭൂെി ദിനപത്ത്ിൽ, 'ഓൺഹലൻകകാർക്് 
പെകാർ�ിൻ വിതരണത്ിന് അനുെതിയി് - ദുരി
തപവദനയിൽ പരകാ�ികൾ' എന്നുള്ള തലചക്ട്ിൽ 
വകാർത്യും വന്നിരുന്നു.
ഇപതത്തുെർന്ന് 2021 െകാർച്ച് 19ന് പകരള രേ�് 
കണ്പട്കാളറുചെ ഓ�റീസിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്റീ
കരിച്ച ഉത്രവനുസരിച്ച്, ''ആർ.എം.ഐ ്റേകാ
റ്റസ് അനുവദിക്കുന്നതിന് ചപയിൻ ആന്ഡ് 
പകാലിപയറ്ററീവ്  ചകയർ െകാപനജ്ചെറെിചല 
ഓൺഹലൻ ചട്യിനിം�് പപ്രകാഗകാം അനുവദനറീ
യെകാണ്'' എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. (G.O No. 
107/2019/H&FWD).
ഓൺഹലനകായി പരിശറീലനം ലഭിച്ച പഡകാക്ടർെകാ
രുള്ള സ്ഥകാപനങ്ങൾക്കും ആർ.എം.ഐ ്റേകാറ്റസ് 
ലഭ്യെകാവന്നതിനുള്ള തെസ്ങ്ങൾ നറീക്ി രേ�് സ് 
കൺപട്കാളറുചെ ഉത്രവ് പകരളത്ിചല സംവി
ധകാനത്ിനും, ആയത് ലഭ്യെകാവന്നതിന് നിെി
ത്െകായ ഐഎപിസി പകരളയ്ക്കും ആശ്കാസം 
തരുന്ന കകാര്യെകാണ്. ഇതിനകായി കൂചെ നിന്ന 
ആർ.സി.സിയിചല  പഡകാ. സി.വി.പ്രശകാന്്, 
എസ്.എം. വിജയകാനന്ദ്, പഡകാ. എം.ആർ. രകാജ
പ�കാപകാൽ എന്നിവപരകാടുള്ള നന്ദിയും കെപെകാടും 
ഐഎപിസി പകരള പരഖചപെടുത്തുന്നു. കൂെകാചത 
ഞങ്ങളുചെ അപപക്ഷ പരി�ണിക്കാൻ സന്മനസ്് 
കകാണിച്ച പകരള രേ�് സ് കണ്പട്കാളപറകാടും കെ
പെകാെ് അറിയിക്ചട്.
(പലഖകൻ ഐ.എ.പി.സി പകരളയുചെ പ്രസി
ഡറെകാണ്.) 
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സൊമൂഹിക പ�തിബദ്ധതയും യുേൊക്കളും 

അൻസില ഫർഹതേക് എ.എസക് 

പരകാ�ചത് കറീഴ് ചപെടുത്തുന്നതിപലകാ ആയുസ് 
നറീട് ിചക്കാണ്ടു പപകാകുന്നതിപലകാ 

അ്; െറിച്ച്, ജറീവിച്ചിരിക്കുന്നിെപത്കാളം കകാലം 
പരകാ�ിയുചെ ജറീവിതം കൂടുതൽ സുഖപ്രദവം സപന്കാ
ഷകരവം അന്സ്ള്ളതും ആക്കുന്നതിൽ ശ്രദ് പക
ന്ദ്രറീകരിക്കുന്ന ഒരു െികിത്കാരറീതിയകാണ് സകാന്്ന 
പരിെരണം അഥവകാ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ.
പലതരം പ്രതിസന്ികളിലൂചെ കെന്നുപപകാകുന്ന വ്യ
ക്ികളകാണ് നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ളത്. ഓപരകാ വ്യക്ിക്കും 
ഓപരകാ തരത്ിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും കഷ്തകളുെകാണ് പന
രിപെണ്ിവരുന്നത്. അവരുചെ ബുദ്ിമുട്് സകാമ്ത്ി
കെകാപണകാ, ശകാരറീരികെകാപണകാ, െകാനസികെകാപണകാ, 
സകാമൂൈ്യെകായ ഒറ്റചപെെലകാപണകാ എന്ന് നകാം െനസ്ി
ലകാപക്ണ്തുണ്്. അതിനകായി ആ വ്യക്ിയിപലക്ി
റങ്ങിചച്ചന്ന് അവരിചലകാരകാളകായി െകാറണം. എങ്ിൽ 
െകാത്പെ ആ വ്യക്ിയുചെ െകാനസികകാവസ്ഥയും അവർ
ക്കുണ്കാകുന്ന ബുദ്ിമുട്ിചറെ ആഴവം നമുക്് െനസ്ിലകാ
ക്കാനും അവചര സൈകായിക്കാനും കഴിയൂ.
ഏചറക്കാലം ശയ്കാവലംബിയകായ, അച്ങ്ിൽ പരകാ
�കാതുരനകായ ഒരു െനുഷ്യൻ ഏറ്റവം ദുഃഖം അനുഭവി
ക്കുന്നത് തകാൻ ഒറ്റയ്ക്കകാണ് തനിക്കാരുെി് എന്ന പതകാ
ന്നലുണ്കാകുപമ്കാഴകാണ്. എന്നകാൽ ഈ ഒറ്റചപെെൽ 
െകാറ്റകാൻ കുട്ികളകായ നച്ചക്കാണ്് സകാധിക്കും. 
ഒരകാൾക്് പറയകാനുള്ളത് പകൾക്കുക എന്നത് ഒരു 
ബുദ്ിമുട്ടുള്ള കകാര്യെ്.
ഇപപെകാഴചത് തലമുറ പഠനത്ിലും സമ്ത്ിലും 
ശ്രദ് പകന്ദ്രറീകരിക്കുന്ന, അച്ങ്ിൽ സ്കാർത് തകാ
ല്പര്യങ്ങൾക്് െകാത്ം പ്രകാധകാന്യം നൽകുന്നവരകാണ്. 
അറിവ് പനടുന്നതിലും തചറെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുെപ്പുറം 
സമ്കാദിച്ചു കൂട്ടുന്നതിലും കുട്ികൾക്കും മുതിർന്നവർ
ക്കും സെയം തികയുന്നി്. ഈ സകാൈെര്യത്ിൽ 
സ്ന്ം അച്ഛന്െകാചരപപെകാലും പകൾക്കാൻ കൂട്കാക്കാ
റി്. ഇത് െനസ്ിലകാക്ി, നകാം അവർക്് പറയകാനു
ള്ളത് ക്ഷെകാപൂർവ്വം പകൾക്കാൻ സെയം കചണ്ത്തുക. 
അവർക്ത് വലിയ ആശ്കാസെകായിരിക്കും. ഒരുപകാെ
റിവകൾ പനടുന്നതിപനക്കാൾ എത്പയകാ വലിചയകാരു 
നന്മയകാണ് െറ്റുള്ളവചര സപന്കാഷിപെിക്കുക എന്നത്. 
ഇങ്ങചനയുള്ള കകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂചെ ഒറ്റചപെ

െലിചറെ പവദനയനുഭവി
ക്കുന്ന വ്യക്ിക്് ആചരകാ
ചക്പയകാ ഉചണ്ന്ന പതകാ
ന്നലുണ്കാകുകയും മുപന്നകാ
ട്ടുള്ള തചറെ ജറീവിത
ചത്പയകാ െരണചത്പയകാ 
ഓർത്് ആവലകാതിചപെ
െകാചത അല്പചെങ്ിലും 
സെകാധകാനപത്കാചെ ജറീ
വിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഒരു വിദ്യകാർത്ി എന്ന 
നിലയിൽ ഒരുപകാടു കകാ
ര്യങ്ങൾ നമുക്് ചെയ്കാൻ കഴിയും.
* ഇെയ്ക്കിെയ്ക്ക് അവചര സന്ദർശിക്കുക.
* അവിചലകാരകാളകായി െകാറുക.
* ശ്രദ്കാപൂർവ്വം അവചര പകൾക്കുക.
* നമ്മുചെ ആർഭകാെങ്ങൾക്കു പവണ്ി, അച്ങ്ിൽ 
അനകാവശ്യ ചെലവകൾക്കായി ഉപപയകാ�ിക്കുന്ന 
പണം അവർക്കായി െകാറ്റി വയ്ക്കുക.
പലവിധ കകാരണങ്ങളകാൽ ശരറീരത്ിചല പപശികൾ 
െലിപെിക്കാനകാകകാചത തളർന്നു കിെക്കുന്നവർക്കു 
പവണ്ി, അവരുചെ െിന്കൾ ചകകാണ്് കംപയൂട്ർ, 
മെകാർട്് പ�കാൺ എന്നിവ പ്രവർത്ിപെിക്കാൻ പ്രകാ
പ്തെകാക്കുന്നതിനുള്ള �പവഷണങ്ങൾ നയൂപറകാ ചെ
ക് പനകാളജിയിൽ ഇപലകാൺ െസ് കിചറെ ധനസൈകാ
യപത്കാചെ നെന്നു വരുന്നുണ്്.  ഇത് പ്രകാവർത്ിക
െകായകാൽ അവരുചെ ജറീവിതത്ിൽ വിരസത ഒഴിവകാ
ക്കാനും സപന്കാഷം പകരകാനും കഴിയും.  എന്നകാൽ 
ശകാസ്തത്ിചറെ അതിസങ്റീർണ്െകായ ഇത്രം ഇെ
ചപെലുകൾ സകാധകാരണക്കാരിപലക്് എത്ിപച്ചരകാൻ 
ഏചറ കകാത്ിരിപക്ണ്ി വരും.  െകാത്െ്, സൈ
ജറീവിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സ് പനൈപൂർണ്െകായ 
സകാെറീപ്യം, സ്പർശം, പനകാക്്, വകാക്്, ഇവയ്ക്ക് പകരം
വയ്ക്കകാൻ ഇത്രം യകാന്ികെകായ സംവിധകാനങ്ങൾക്് 
പരിെിതിയുണ്്.  അതുചകകാണ്ടുതചന്ന ഇക്കാര്യത്ിൽ 
വിദ്യകാർത്ികളകായ നമ്മുചെ പങ്് സുപ്രധകാനെകാണ്.
(െലയിൻകറീഴ് എം.എം.എസ്.ജി.സി പകകാപളജിചല 
വിദ്യകാർത്ിയകാണ് പലഖിക).

നമപുക്പും ചില്രട് ടചയ്ാനപുണ്ട്
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ആഷട് ലാ റാണിക്ട് അന്ാരാഷതട പപുരസട് കാരം
�ാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചല െികവിനുള്ള അന്കാ
രകാഷ്ട്ര പുരസ് കകാരത്ിന് പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ട്
്റേി ആഷ് ലകാ റകാണി അർൈയകായി. 'പവകാളറെിയർ' 
വിഭകാ�ത്ിലകാണ് പുരസ് കകാരം. നഴ് സുെകാരുചെ വി
ഭകാ�ത്ിൽ നയൂ ഡൽൈി സ�്ദർജം�് ആശുപ
ത്ിയിചല സുപരഷ് െി.പി, പഡകാക്ടർെകാരുചെ വിഭകാ
�ത്ിൽ ബകാംഗ്ലൂർ ബകാപ്ി്റേ് ആശുപത്ിയിചല 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയര് സ്ഥകാപകനകായ പഡകാ. 
്റേകാൻലി െക്കാെൻ എന്നിവർക്കാണ് അവകാർഡ്.
സകാർക്് രകാജ്യങ്ങൾക്കു പവണ്ി കകാൻസർ 
എയിഡ് ചസകാഹസറ്റി സ്ഥകാപിച്ചിരിക്കുന്ന 
വകാർഷിക അവകാർഡ് ഇന്്യൻ അപസകാസി
പയഷൻ ഓ�് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ അന്കാ
രകാഷ്ട്ര പകകാൺ�റൻസിലകാണ് (ഐ.എ.പി.
പകകാൺ) നൽകുന്നത്. ഇത്വണചത് പകകാൺ
�റൻസ് െകാർച്ച് 19 മുതൽ 21 വചര ഓൺഹല
നകായകാണ് നെന്നത്. പകാെ് നയിചല ഓൾ ഇന്്യ 

ഇൻ്റേിറ്റയൂട്് ഓ�് ചെഡിക്ൽ സയൻസസകാണ് 
പകകാൺ�റൻസ് സംഘെിപെിച്ചത്.
ഓൺഹലൻ പപകാ്റേർ പ്രദർശനത്ിൽ പകാലിയം 
ഇന്്യയിചല പഡകാ. അർജുൻ പദവരകാജൻ, പഡകാ. 
ദറീപക് വർ�റീസ്, നഴ് സ് പരഷ്മ ശ്രറീകുെകാർ, ചെ
ഡിക്ൽ പസകാഷ്യൽ വർക്ർ എൽന പജകാസ�് 
എന്നിവർ പചങ്ടുത്തു.  
2022 ചല അന്കാരകാഷ്ട്ര പകകാൺ�റൻസ് 
ജയ്പൂരിൽ വച്ചു നെത്കാനകാണ് തറീരുെകാനം.

സംഭാവനകൾ നൽകപുന്നവരപുടട തശദ്ധയ്കട്
�ാലിയം ഇന്്യയ്ക്ക് സംഭകാവന നൽകുന്നവർക്് 
നന്ദി. നിങ്ങചളപപെകാചല ന് െനസ്ളള ഒരുകൂട്ം 
പപരുചെ സൈകായപത്കാചെയകാണ് ഈ സ്ഥകാപനം 
നെത്ിചക്കാണ്ടുപപകാകുന്നത്. ബകാങ്് വഴിപയകാ 
െണി ഓർഡറകാപയകാ ചെക്കാപയകാ അയയ്ക്കുന്നവർ, 
പണം അയച്ചതിനുപശഷം ഞങ്ങചള വിവരം 

അറിയിക്ണചെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. രസറീത് 
അയയ്ക്കുന്നതിനും ആദകായ നികുതി പരഖകൾക്കു 
പവണ്ിയുെകാണ് ഇത്. സൈകരിക്കുെപ്കാ. ബന്
ചപെെകാനുള്ള പ�കാൺ: 9746745504. ഇചെയിൽ: 
info@palliumindia.org (സംഭകാവന നൽകുന്ന
തിനുള്ള ബകാങ്് വിവരങ്ങൾ പപജ് 22ൽ).

പകാപങ്ങകാെ് െന്നകാനിയ പകകാപളജ് ഓ�് ആർെ് സ് ആൻഡ് സയൻസസിൽ സംഘെിപെിച്ച പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ പബകാധവത്ക്രണ പരിപകാെിയിൽ പകാലിയം ഇന്്യയിചല അബൂബക്ർ സിദേറീഖ്, ബകാബു എബ്രൈകാം 
എന്നിവർ പചങ്ടുത്തു.  
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

ഉച്ചഭക്ഷണ സെയെകായതു ചകകാണ്് എ്കാവചരയും 
ഒന്ന് കകാണകാൻ ഇറങ്ങിയതകായിരുന്നു വിക്ി. 

അപപെകാഴുണ്് ചെയർെകാചറെ ഓ�റീസിൽ ഒരകാൾക്കൂ
ട്ം. പനകാക്ിയപപെകാൾ, പഡകാക്ടർ അർജുൻ ഒരു പ്രകാവി
ചറെ മുറിവിൽ െരുന്ന് ചവച്ച് ചകട്ടുന്നു. ആചകചയകാരു 
സംശയം, പകാലിയം ഇന്്യയിൽ മൃ�ങ്ങചളയും ശുശ്രൂ
ഷിക്കുപെകാ? എന്കായകാലും അവിചെ കകാത്തുനിന്ന് ദറീ
പപച്ചച്ചിയിൽ നിന്ന് കകാര്യം െനസ്ിലകാക്ിചയടുത്തു.
ഒരു പ്രകാവ്  പകാലിയം ഇന്്യ ചെയർെകാചറെ 
ഓ�റീസിചല ജനലിൽ വന്ന് ഇരുന്നു. ദറീപപച്ചച്ചി 
ഇചതന്കാ എന്ന െട്ിൽ അടുപത്യ്ക്ക് ചെന്നിട്ടും ഭയന്ന് 
പറന്നു പപകാകുന്നി്. ഒറ്റയിരുപെ്. ദറീപപച്ചച്ചി കെല 
ചകകാടുത്തു. നിർബന്ിച്ചപപെകാൾ പപരിന് ഒചരണ്ം 
ചകകാത്ിചയടുത്തു.
ആ സെയത്കാണ് 'ജറീവജകാലങ്ങളകാചകയും ജന്മബ
ന്ധുവകായറീെപണ' എന്നു സദകാ പറഞ്ഞു നെക്കുന്ന ശ്രി
യപച്ചച്ചിയും സ്മൃതി െകാഡവം അവിചെ എത്ിയത്. 
പ്രകാവിപനകാടു സംസകാരിക്കുപമ്കാൾ ദറീപപച്ചച്ചിയുചെ 
െലയകാളവം ശ്രിയപച്ചച്ചിയുചെ ൈിന്ദിയുചെകാചക് ഒരു 
പപകാചല. സ് പനൈത്ിചറെ ഭകാഷ പ്രകാവിനു െനസ്ി
ലകായി. ശ്രിയപച്ചച്ചി പ്രകാവിചന ചെച് ചപകാക്ിചയ
ടുത്തു. പനകാക്ിയപപെകാൾ അതിനു മുറിവ് പറ്റി രക്ം 
വകാർചന്നകാലിക്കുന്നു. പറക്കാൻ വയ്കാചതയകാണ് ആ 
പകാവം ജനകാലക്മ്ിയിൽ ഇരിപ്പുറപെിച്ചത്. അവരു 
രണ്ടുപപരും ഉെചന പപകായി പഡകാക്ടർ അർജുചന 
വിളിച്ചു.
ഞകാൻ പഠിച്ചത് െനുഷ്യചന െികിത്ിക്കാനകാണപ്കാ, 
പിചന്ന എങ്ങചന, എന്ിനു പ്രകാവിചന പനകാക്ണം 
എന്ന പെകാദ്യപെകാ സംശയപെകാ ഒന്നുമുണ്കായി്. രക്ം 

അവ്രരിപ്ിക്പുന്ന്രട് വിക്ി

ഈ തപാവിനട് 
ഇട്രങ്ങടന 
മനസ്ിലായി?
തുെയ്ക്കലും മുറിവ് ചവച്ചുചകട്ലും െരുന്ന് ചകകാടുക്ലും 
ഒചക് പവ�ം നെന്നു. വിദഗ്ദ്ധ െികിത് ആവശ്യെകാ
ചണന്ന് കണ്്, ഹവകുപന്നരം ഓ�റീസിൽ നിന്ന് ഇറ
ങ്പമ്കാൾ ശ്രിയപെച്ചി അതിചന മൃ�പഡകാക്ടറിചറെ 
അടുത്് ചകകാണ്ടുപപകാകകാനും തറീരുെകാനെകായി.
പക്ഷികളുചെ സർജനകായ പഡകാ. ജറീത്് പ്രകാവിചന ശു
ശ്രൂഷിചച്ചന്നും സുഖെകായ പ്രകാവ് കുറച്ചു ദിവസത്ിനു 
പശഷം പറന്നു പപകാചയന്നും പിന്നറീെ് അറിഞ്ഞു.
ഇചതകാചക് കണ്ടുനിന്നപപെകാൾ വിക്ിക്് സപന്കാഷം 
ചകകാണ്് കണ്് നിറഞ്ഞു. സൈകാനുഭൂതി െനുഷ്യന് 
പവണ്ി െകാത്െകായി ഉണ്കാവി്, ഉണ്കാക്കാൻ പറ്റി്. 
അത് ചുറ്റിലുമുള്ള എ്കാത്ിപനകാടും ഉണ്കാകുന്നതകാണ്, 
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ഉണ്കാപവണ്തകാണ്. പകാലിപയറ്റിവ് ചകയറിൽ അത് 
പവണ്ടുപവകാളം ഉണ്് എന്ന് അറിയുപമ്കാൾ െനസ്ി
ചനകാരു കുളിർ്.
 
ഒരു മനുഷ്യജീവിയടെ കഥ 
ഇചതഴുതകാന് ഇന്ന് പരിപകാെിയിട്ിയിരുന്നത്. 
പചക്ഷ രകാവിചല പത്ം തുറന്ന് പനകാക്ിയപപെകാൾ 
ഇചതഴുതിപയ പറ്റൂ എന്ന് പതകാന്നി. ഇങ്ങചനയുള്ള 
വകാർത് ഇെകാൻ പത്ക്കാർക്് പതകാന്നിയപ്കാ? സ്തുതി.
സംഭവം ഇങ്ങചന. പകരള ബകാങ്് പന്ളം ശകാഖയുചെ 
െകാപനജർ സുശറീലയും സൈപ്രവർത്കരും ഒരു വറീെ് 
ജപ്തി ചെയ്കാൻ പപകാകുന്നു. ഗൃൈനകാഥ വറീെ് ചവയ്ക്കകാൻ 
ഉപദേശിച്ച് കെചെടുത്തകാണ്. അത് നെന്നി് എന്ന് 
െകാത്െ് തൽക്കാലം തകാെസിക്കാൻ ഉണ്കാക്ിയ 
ചഷഡ് തറീ പിെിച്ച് പപകാവകയും ചെയ്തു. കെം തിരി
ച്ചെയ്ക്കകാൻ നിവൃത്ിയി്കാതകായി. പലിശ ഉൾപെചെ 
മൂന്ന് ലക്ഷപത്കാളം എത്ിയപപെകാൾ വകായിൽ ചകകാ
ള്ളകാത് ഒരു പപരുണ്പ്കാ, ആർബിപട്ഷചനപന്നകാ 
െപറ്റകാ, അത് ചെയ്് ഒന്നര ലക്ഷപെകാ െപറ്റകാ ആക്ി 
ഇളവ് ചെയ്തു ചകകാടുത്തു. ആ കുെിലിൽ കഴിയുന്നവർ 
എവിചെനിന്ന് ഒന്നര ലക്ഷം ചകകാടുക്കാൻ? െറ്റു െകാർ
ഗ്ഗചെകാന്നുെി്. 
പചക്ഷ സുശറീല െകാഡം ബകാങ്് െകാപനജർ െകാത്െകായി
രുന്നി്. ഒരു െനുഷ്യജറീവി കൂചെ ആയിരുന്നു. ആ 
കുടുംബത്ിചറെ സ്ഥിതി കണ്പപെകാൾ ജപ്തി നെപ
െിയുെകായി മുപന്നകാട്് പപകാകുന്നതിന് പകരം സുശറീല 

െകാഡം െചറ്റകാന്ന് ചെയ്തു. കൂചെ വന്ന െനുഷ്യജറീവികളു
െകായി പെർന്ന് സ്ന്ം പഴ്് തപെി കുറച്ച് ഹപസ സ്
രൂപിച്ചു. വകാെ് സ് ആപെ് ഗ്രൂപെിൽ സപന്ദശെിട്ടു. സംഭകാ
വനകൾ വന്നു. 
വിക്ി ആപലകാെിക്കുപമ്കാൾ നമ്മുചെ നകാട്ിൽ നെ
ക്കുന്ന ഒരു ചകകാെിയ പകാപെകാണ്, സമ്ത്ിചല ഈ 
അന്രം. ഇ്കാഞ്ിട്്. ഏറ്റവം കൂടുതൽ സമ്ന്ന
രുചെ പട്ികയിൽ ഇന്്യക്കാർ പലരുമുണ്കാകും. പണ്് 
ഐ.എ.പി.സി സപ്ളനത്ിന് പപകായി മൂന്നകാലു 
ദിവസം ഡൽൈിയിൽ തങ്ങിയപപെകാഴകാണ് െില കകാ
ഴ്ചകൾ കകാണുന്നത്. നമ്മുചെ നകാട്ിചല പപകാചലയ്. 
പകകാെികളകാണ് കല്യകാണത്ിനും െറ്റും ആളുകൾ ഒഴു
ക്കുന്നത്. ആ കല്യകാണെണ്പത്ിന് പുറത്് കിെ
ക്കുന്ന പട്ിണിപക്കാലങ്ങൾ എചന്കാരു ഹവരുദ്്യ
െകാണ്. സകാമ്ത്ിക ശകാസ്തജ്ഞന്മകാർ ധകാരകാളം ഉണ്
പ്കാ നമുക്്. ഇചതന്കാണിങ്ങചന?
സുശറീല െകാഡം; അച്ങ്ിൽ പവണ്, ഉള്ളുചകകാ
ണ്് അടുപെം പതകാന്നുന്നതുചകകാണ്്, സുശറീലപച്ചച്ചറീ, 
ചതകാഴുന്നു. ഒരുപകാെ് പപരുചെ പ്രകാർത്ന സുശറീല 
പെച്ചിപയകാടും സൈപ്രവർത്പരകാടും ഒപെം ഉണ്കാകും. 
ഈ പകകാവിഡ് കകാലെ്കായിരുന്നച്ങ്ിൽ അടുത് 
ബസ്് പകറി അവിെംവചര വന്ന് നിങ്ങചള കണ്് ഒന്നു 
കകാൽ ചതകാട്ടുചതകാഴുത് തിരിച്ചു വരണചെന്നുണ്കായിരു
ന്നു വിക്ിക്്.

ഭരതന്നൂർ ഹല�് ചകയർ ചപയിൻ ആൻഡ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ചസകാഹസറ്റിയുെകായി ഒത്തുപെർന്ന് 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ഔട്് പപഷ്യറെ് സംവിധകാനം പ്രവര്ത്നം ആരംഭിച്ചു. എ്കാ െകാസവം മൂന്നകാെചത് 
ചെകാവ്വകാഴ്ചയകാണ് ഔട്് പപഷ്യറെ് പസവനം ലഭ്യെകാകുന്നത്.
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ആദരൊഞ്ജ�ികള്

വിട, ര�ാക്ടര വിജയൻ
ഐഎപിസി (പകരള) സംസ്ഥകാന സെിതി എക് സി
കയൂട്റീവ് ചെമ്റും പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ഇനിഷ്യറ്ററീവ് 
ഇൻ കണ്ണൂർ (പി.ഐ.ചക) ജി്കാ സെിതി പ്രസിഡ
ന്െകായ പഡകാ. ബി വിജയൻ (66) നിര്യകാതനകായി.
പകകാവിഡ് ബകാധചയ തുെർന്ന് പകകാഴിപക്കാെ് െിംസ് 
ആശുപത്ിയിൽ െികിത്യിലകായിരുന്നു. െികിത്
യ്ക്കിചെ പകകാവിഡ് ചന�റ്ററീവ് ആചയങ്ിലും പകകാവി
ഡകാനന്ര ബുദ്ിമുട്ടുകചളത്തുെർന്നകായിരുന്നു െരണം. 
2005ൽ പി.ഐ.ചകയുചെ രൂപറീകരണത്ിന് 
പശഷം 10 ചകകാ്ം പ്രസിഡറെകായിരുന്നു.
പകരള ആർെ്ഡ് ചപകാലറീസിചറെ നകാലകാം ബറ്റകാലിയൻ 
ചെഡിക്ൽ ഓ�റീസർ സ്ഥകാനത്തുനിന്നു വിരെിച്ച
തിനു പശഷം സർക്കാർ വപയകാെിത്ം ചെഡിക്ൽ 
ഓ�റീസറകായി കണ്ണൂർ പകകാർപപറഷനിൽ പസവനം 
അനുഷ്ഠിച്ചു. 
അർപെണ പബകാധവം ആത്മകാർത്തയും ഹകമുതലകാ
യുള്ള പഡകാ. വിജയൻ, ജി്യിചല അഞ്ചിലധികം 
പകാലിപയറ്ററീവ് യൂണിറ്റുകളിചല കിെപ്പു പരകാ�ികൾക്കു 
ഗൃൈ സന്ദർശന പരിെരണവം ക്ിനിക്കുകൾ വഴി െി
കിത്യും നൽകിയിരുന്നു.

വിട, ര�ാക്ടര 
അബ്പുൽ റഹ്ാൻ
ത്�ാ. എം. ആർ. രാജത്�ാ�ാൽ

1994പലകാ -95പലകാ ആണ്, ഞകാൻ െം�ലകാപുരത്തു 
നിന്ന് ചട്യിനിൽ പകകാഴിപക്കാപട്ക്് യകാത് ചെയ്യു
കയകായിരുന്നു. എതിചര ഇരുന്ന സെപ്രകായക്കാരനകാ
ചണന്ന് പതകാന്നുന്ന സുമുഖൻ സംഭകാഷണം തുെങ്ങി 
ചവച്ചു. െപഞ്ചരിയിൽ പജകാലി ചെയ്്, ഒരു സന്നദ് 
സ്ഥകാപനവം നെത്ി വരുന്ന ജനറൽ ചെഡിസിൻ 
പഡകാക്ടർ അബ്ദുൽ റഹ്കാൻ എന്ന് സ്യം പരിെയ
ചപെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 
എചറെ സൈപവർത്കരും ഞകാനും പകകാഴിപക്കാെ് 
ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്ികചളപെറ്റി പറഞ്പപെകാൾ ''ഞകാൻ 
പകട്ിട്ടുണ്്. എത് ന് കകാര്യം! നിങ്ങളുചെ ഒരു ശകാഖ 
െപഞ്ചരിയിൽ തുെങ്ങകാപെകാ? സ്ഥലം ഞങ്ങൾ ഉണ്കാ
ക്കാം'' എന്ന് അപദേൈം പറഞ്ഞു. ''ശകാഖ ഉണ്കാ
ക്കുന്നതിലും ന് ഒരു കകാര്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്കാം; 
അവിചെ ഇപത പപകാചല ഒരു പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
സംവിധകാനം ഉണ്കാക്കാൻ നമുക്് ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്ി
ക്കാം'' എന്ന് ഞകാൻ പറഞ്പപെകാൾ പഡകാ. അബ്ദുൾ 
റഹ്കാൻ വളചര സപന്കാഷപത്കാടു കൂെി സ്തിച്ചു.

അങ്ങചന, പകകാ
ഴിപക്കാെ് പി.പി.
സ ി . സ ി യു ച െ 
ആദ്യചത് സകാ
റ്റഹലറ്റ് ചസറെർ 
െ പ ഞ്ച ര ി യ ി ൽ 
തുെങ്ങി. സമൂൈ
ത്ിചറെ പങ്കാളി
ത്പത്കാടുകൂെി, 
�കാർെസി്റേകായ 
െജറീദിചറെ പനതൃ
ത്ത്ിൽ, പകകാ
ഴിപക്കാെ് വന്ന് പരിശറീലനം പനെിയ പഡകാ.അബ്കാ
സിചറെ കൂപട്കാടു കൂെി അന്ന് തുെങ്ങിയ പ്രസ്ഥകാനം 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ അന്ഃസത് ഉൾചക്കാ
ണ്് ഇപപെകാഴും മുപമ്കാട്് പപകാകുന്നു.
പശഷിക്കുന്ന കകാലം പഡകാ. അബ്ദുൽ റഹ്കാൻ പല പെ
ഖലകളിലും പ്രവർത്ി ചെയ്തു; വലിയ പനട്ങ്ങൾ പല
തുമുണ്കാക്ി. എന്നകാലും ഞങ്ങളുചെചയകാചക് െനസ്ിൽ 
തങ്ങി നിൽക്കുന്നത്, െിരിപയകാചെയുള്ള സൗെ്യ സ്
ഭകാവവം, അപതകാചെകാപെം വിട്ടുവറീഴ്ചയി്കാത് മൂല്യപബകാ
ധവം പെർന്ന ഒരു ന് വ്യക്ിചയയകാണ്; നന്മയുചെ 
പ്രതറീകചത്യകാണ്. പഡകാക്ടർ അബ്ദുൽ റഹ്കാൻ, വിെ.

ഭകാര്യ ലത പകാലി
പയറ്ററീവ് പവകാളറെി
യറകാണ്. െക്ള്: 
ജിപിൻ, െിഥുൻ. 
െരുെക്ൾ: ലിയ, 
സുദിന.
പഡകാ. വിജയചറെ 
വിപയകാ�ം കണ്ണൂർ  
ജി്യിചല സകാ
ന്്ന പരിെരണ 
രം�ത്് കനത് 
വിെവകാണ് സൃഷ്ി
ച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐ.എ.പി.സി. പകരളയുചെ വെക്ൻ 
പെഖലകാ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് പഡകാക്ടർ കരുത്കായി
രുന്നു. പൈകാം ചകയറുകൾക്് പഡകാക്ടർ കൂചെ ഉണ്കാവ
ണചെന്ന് നിഷ് കർഷിക്കാറുള്ള പഡകാ. വിജയചറെ സകാ
ന്നിദ്്യം കിെപ്പു പരകാ�ികൾക്കും വലിയ ആശ്കാസെകാ
യിരുന്നു. ഐ.എ.പി.സി പകരളയുചെയും പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെയും ആദരകാഞ്ജലികൾ. 
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മറ്ററുള്ളവർക്് േല്�ുന്ന
�രുതലും ദേേുമമല്ലാം േിങ്ങളറുമരേ
ഹൃദേമതെ ഊഷ്മളമാക്ാന്

തിരിമ�മേതെമടെ
2006 ല് പാലിേം ഇന്ത്യ തിരുവേന്പുരം ന�്ദ്രമാക്ി  
്രേിവാന്്ഡം ഇന്സ്റിരേത്യയൂടെ് ഓഫ് പാലിനേറ്റീവ് �േന്��് (രേിപ് �്) സ്ാപിച്റു.  
2012 മുതല് നലാ�ാനരാഗത്യ �ംഘരേേേുമരേ മ�ാളാബനേറ്റിംഗ് മ�ന്റോണ്.

അരബപുദടത്തത്തപുടരന്നട് കടപുത്ത രവദനയപും ഒറ്റടപ്ടലപും അനപുഭവിക്പുന്നവര, എയ�ട് സട് ബാധി്രര, ്രളരവാ്രം 
രപാടല ദീരഘകാലം പരിചരണം ആവശ്യമപുള്ളവര, വൃക്രരാഗികൾ എന്നിവരക്ട് രവദനയിൽ നിന്നപും ആശത്വാസം, 
സാന്ത്വന പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്പുകയാണപു ലക്്യം. ്രിരപുവനന്പപുരം ടമ�ിക്ൽ രകാരളജട്, ജനറൽ ആശപുപ
ത്രി, എസട്.എ.ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒ.പി. നടത്തിയപും കിടത്തിച്ചികിത്ാ വിഭാഗത്തിൽ  രരാഗികടള അഡമിറ്റപു ടചയപും 
വീടപുകളിടലത്തിയപും സാന്ത്വന പരിചരണം നൽകപുന്നപു. പാലിയം ഇന്്യയപുടട ഓഫീസിടറെ നിശ്ി്രി ചപുറ്റളവിലപുള്ള 
പത്തിലധികം ലിങ്ട് ടസറെറപുകളപുമായി സാന്ത്വനപരിചരണം ബന്ധടപ്ടപുത്തിയിരിക്പുന്നപു.
കാൻസര രരാഗികളപുടട കപുട്ികൾക്പു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, കാൻസര രരാഗികൾക്പു പപുനരധിവാസം, നിരധന 
കപുടപുംബത്തിനപു മാസംര്രാറപും ഫപുഡകിറ്റട് വി്രരണം, ര�ാക്ടരമാരക്പും രനഴട് സപുമാരക്പും സന്നദ്ധ തപവരത്തരക്പും 
സാന്ത്വന പരിചരണ പരിശീലനം, കാലിനട് ചലനരശഷി നഷ്ടടപ്ട്വരക്ട് സാമൂഹ്യ നീ്രി വകപുപ്ിടറെ സഹകരണ
രത്താടട ഹാഫട് രവ രഹാം, ഉറ്റവടര നഷ്ടടപ്ട്വരപുടട കൂട്ായമ (ഉണരവ്ട്) ്രപുടങ്ങി തപവരത്തനങ്ങൾ നിരവധിയാണട്. 
എല്ാ രസവനങ്ങളപും സൗജന്യമാണട്. ഉദാരമനസട് കരപുടടയപും മനപുഷ്യസട് രനഹികളപുടടയപും സംഭാവനകളിലാണട് 
പാലിയം ഇന്്യ നിലനിൽക്പുന്ന്രട്.

പാലിയം ഇന്്യ, ഐഷ ടമരമ്മാറിയൽ രഹാസ്ിറ്റൽ ബിൽ�ിംഗട് , 
ഈഞ്ചക്ൽ - രകാവളം ദഹരവ, പരപുത്തിക്പുഴി, മണക്ാടട് പി.ഒ., ്രിരപുവനന്പപുരം - 695009
Phone: 97467 45504   E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

നിങ്ങൾ നൽകപുന്ന ഒരപു ്രപുകയപും ഞങ്ങൾക്ട് ടചറപു്രല്. നിങ്ങൾ വിരശഷാവസരങ്ങളിൽ ടച
ലവിടപുന്ന ്രപുകയിൽ ടചറിടയാരംശം രരാഗികളപുടട രവദനയകറ്റാൻ മാറ്റി വയ്കപു. ടചക്പുകൾ 
PALLIUM INDIA യപുടട രപരിൽ നൽകപുക.

ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്്യയിൽ: എസട്.ബി.ഐ. പട്ം (രകാ�ട് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355

�ംഭാവേ�ള്ക്്  80 G(s) IV ്പ�ാരം ആദാേ േി�ുതി ഇളവ്. 

ആദായ നികപു്രിയിൽ ഇളവപു ലഭിക്പുന്ന്രിനായി, സംഭാവനകരളാടടാപ്ം PAN നമ്പറപും വിലാസവപും ഇനി 
മപു്രൽ നിരബന്ധമാണട് (10B, ഇൻകം ടാകട് സട് ആക്റ്റട്). അ്രിനാൽ പാലിയം ഇന്്യയ്കപു സംഭാവന നൽകപു
ന്നവര ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾകൂടി ഞങ്ങൾക്ട് അയച്ചപു ്രരാനരപക്. 
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മാനസിക രലേശം

ശ്കാസപകകാശ സംബന്െകായ അസുഖം ഗുരുത
രെകായി ബകാധിച്ച പരകാ�ികളിൽ െകാനസിക 

പക്ശം ഏചറയകാവകാം. അത്രക്കാർ ഉത്കണ്ഠ, ഭറീതി, 
വിഷകാദം എന്നിവയ്ക്ക് അെിെചപെെകാനുള്ള സകാധ്യതയും 
ഏചറയകാണ്. ഉത്കണ്ഠ, ഭറീതി എന്നിവയുചെ കകാരണം 
ശ്സിക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ിമുട്കായി ചപകാതുപവ കണ
ക്കാക്കാചെങ്ിലും, തിരിച്ചും സംഭവിക്കാം. ഉത്കണ്ഠ 
മൂലം ശ്കാസ തെസ്ം വർദ്ിക്കുകയുെകാവകാം. നഷ്
ചപെടുന്ന ജറീവിതസൗഖ്യം, പരകാ� വർദ്നവ്, അെി
യന്ര െികിത്കാവിധികപളകാടുള്ള പ്രതികരണം, 
ഇെവിട്ടുള്ള ആശുപത്ി വകാസം എന്നിവചയകാചക് 
പരകാ�ിയുചെ െകാനസികകാവസ്ഥചയ ബകാധിക്കുന്ന ഘെ
കങ്ങളകാണ്. മുതിർന്ന പൗരന്മകാരകായ പൈകാസ്പിസ് പരകാ
�ികളിൽ നെത്ിയ പഠനത്ിൽ നിന്നും ചവളിചപെ
ട്ത്, ഹദനംദിന കർത്വ്യങ്ങൾ സ്യം നിർവൈി
ക്കാൻ കഴിയകാത്ത് വിഷകാദ പരകാ�ത്ിനു കകാരണ
െകാകുന്നു എന്നകാണ്. അതിനകാൽ വിഷകാദപരകാ�ത്ിന് 
െികിത് നൽകിയ പശഷം, പരകാ�ി െനസ്് തുറന്ന് പ്ര
തികരിക്കാൻ തയ്കാറകാകുന്ന സന്ദർഭത്ിൽ, ജറീവിതകാ
ന്്യത്ിൽ അവർ പ്രകാധകാന്യം നല്കുന്നചതന്ിന് എന്ന് 

േുപേൂഷകരുപെ പേദ്ധയ്ക്ക് 

വറീണ്ടും വിലയിരുപത്ണ്തകാണ്.
ശ്കാസപകകാശ സംബന്െകായ പരകാ�ം മൂലം ഗുരുതരകാ
വസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന പരകാ�ികപളകാചെകാപെം അവചര 
പരിെരിക്കുന്നവരും വിഷകാദപരകാ�ത്ിന് അെിെചപെ
പട്ക്കാം. വിഷകാദ പരകാ�ം ബകാധിച്ച കിെപ്പു പരകാ�ികചള 
പരിെരിക്കുന്ന മൂന്നിചലകാപന്നകാളം ശുശ്രൂഷകരും 
വിഷകാദ പരകാ�ികളകായി െകാറുന്നുചവന്നകാണ് ഇത് സം
ബന്ിച്ച് നെത്ിയ പഠനത്ിൽ ചവളിചപെട്ിട്ടുള്ളത്. 
ആപരകാ�്യ പകന്ദ്രങ്ങളിപലകാ, വറീട്ിപലകാ ചവറെിപല
റ്ററിൽ കഴിയുന്ന പരകാ�ികചള പരിെരിക്കുന്നവർ വി
ഷകാദപരകാ�ികളകായി െകാറകാനുള്ള സകാധ്യതയും വളചര 
കൂടുതലകാണ്. െികിത്കർ, ഇത്രം ശുശ്രൂഷകചര 
പ്രപത്യകം നിരറീക്ഷിക്ണം. വിഷകാദപരകാ�ം ബകാധി
ക്കാനുള്ള സകാധ്യത അവരുെകായി വിശദെകായി െർച്ച 
ചെയ്യുകയും പരകാ� നിർണ്യത്ിനും, ആവശ്യമുള്ള 
പക്ഷം ഉെിതെകായ െികിത്ക്കും പവണ്ടുന്ന എ്കാ 
സൗകര്യവം പിന്തുണയും നൽകുകയും ചെയ്ണം.
വിഷകാദം, ഉത്കണ്ഠ, ഭറീതി എന്നറീ പരകാ�ലക്ഷണ
ങ്ങളുള്ളവരുചെ െികിത്കാക്െത്ിൽ ചവറും കൗൺ
സലിംഗും, ഔഷധപത്കാടു കൂെിയ കൗൺസലിംഗും 

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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അവലംബിക്കുന്നുണ്്. സിഒപിഡി പരകാ�ികളിൽ, 
വിശിഷ്യകാ കൗൺസിലിം�് �ലപ്രദെകാകകാത് പരകാ
�ികളിൽ വിഷകാദപരകാ�ത്ിചനതിചരയുള്ള ഔഷ
ധങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രപയകാജനകരെകായി ഭവിക്കുന്നു
ചണ്ന്ന് കകാണുന്നു. ഉദകാൈരണത്ിന്, സിഒപിഡി 
ബകാധിച്ച വിഷകാദപരകാ�ികൾക്് പനകാർട്ിപ്റ്റിലിൻ 
നൽകി നെത്ിയ പരറീക്ഷണത്ിൽ എടുത്തു പറയ
ത്ക് ആശ്കാസം ലഭിച്ചതകായി കണ്ിട്ടുണ്്. വിഷകാദ
പരകാ�മുള്ളവർക്് അതിശറീഘ്ം ആശ്കാസം കിട്ടുവകാൻ 
െറീഹതൽ ച�നിപഡറ്റ് എന്ന ഉപത്ജക െരുന്ന് പ്ര
പയകാജനം ചെപയ്ക്കാം.
എസ്.എസ്.ആർ.ഐ വർഗ്ഗത്ിചല െരുന്നുകപളകാ 
ഹട്ഹസക്ിക് വർഗ്ഗത്ിചല െരുന്നുകപളകാ ഉപപയകാ
�ിപക്ണ്ത് എന്ന് തറീരുെകാനിക്കാൻ പല ഘെക
ങ്ങൾ കണക്ിചലടുപക്ണ്ി വരും. കൂടുതൽ സകാധകാ
രണയകായി ഉപപയകാ�ിക്കുക എസ്.എസ്.ആർ.ഐ
കളകാചണങ്ിലും ഹട്ഹസക്ിക് െരുന്നുകൾ ഉറക്െി
്കായ്മ പരിൈരിക്കാൻ പ്രപയകാജനചപെടും. ആകകാംക്ഷ 
കൂടുതലുള്ളവർക്കു ചബൻപസകാഡയകാചസപെിൻ വർഗ്ഗ
ത്ിചല െരുന്നുകൾ പവണ്ി വരകാം. ഭറീതി ഉള്ളവർ
ക്് എസ്.എസ്.ആർ.ഐ വർഗ്ഗത്ിചല െരുന്നു
കളും. പരകാ�ിചയ പൂർണ്െകായി െനസ്ിലകാക്ിചക്കാ
ണ്ടുള്ള ബിപൈവിയറൽ ചതറകാപെി �ലപ്രദവം പ്ര
ധകാനവെകാണ്.

ആശുപത്ിയിചല ഐ.സി.യുവിൽ കിെക്കുപമ്കാഴും 
െരണം ആസന്നെകായ സകാൈെര്യത്ിലും പരകാ�ിയിൽ 
അശകാന്ി, പക്ഷകാഭം, ഉന്മകാദം എന്നിവ പ്രകെെകാ
കകാറുണ്്. ഇത്രുണത്ിൽ ശറീഘ്ം ആശ്കാസം 
നൽകിപയ തറീരൂ. ൈപലകാചപരിപഡകാൾ ആവം 
ഏറ്റവം ഉത്െം. ഇത് കുത്ിവയ്ിലൂചെയും വകായിൽ 
കൂചെയും നൽകകാവന്നതകാണ്. െിലപപെകാൾ ഇപതകാചെകാ
പെം ചബൻപസകായ്സിപെിൻ െരുന്നും പവണ്ി വപന്ന
ക്കാം.
ആശുപത്ിയിൽ കഴിയുന്ന പരകാ�ികചള സംബന്ി
ച്ചിെപത്കാളം - വിപശഷിച്ചും ഐ.സി.യുവിൽ കഴിയു
ന്നവർക്് - ശബ്ബകാഹുല്യം, പകൽ രകാത്ികളുചെ വ്യ
ത്യകാസെി്കായ്മ, സ്ഥലജല വിഭ്കാന്ി തുെങ്ങിയ ആകു
ലതകളുചെ ആഘകാതം പരിെിതചപെടുത്കാൻ, തകാചഴ 
പറയുന്ന ലളിതെകായ ഉപകായങ്ങളിലൂചെ കഴിയും.
കർണ് പരകാധിണി (Ear plugs) ഉപപയകാ�ിക്കുക, 
കണ്ണുകൾ മൂടുക, അലകാറം ഉൾപെചെയുള്ള ബകാൈ്യശ
ബ്ങ്ങൾ നിയന്ിക്കുക, സ്ഥലകകാലപബകാധം ജനി
പെിക്കുന്നതിനു കലണ്ർ, പക്കാക്് തുെങ്ങിയ സത്
വിദ്യകൾ ഇെവിട്് പരറീക്ഷിക്കുക, കുടുംബകാം�ങ്ങളു
െകായി കൂടുതൽ സെയം സൈവസിക്കാനുള്ള സൗക
ര്യപെർചപെടുത്തുക, ചൈഡ് പ�കാണിലൂചെ പരകാ�ിക്് 
ഇഷ്മുള്ള പകാട്ടുകൾ പകൾപെിക്കുക, രകാത്ിയിൽ ചുറ്റു
മുള്ള ചവളിച്ചം കുറക്കുക തുെങ്ങിയ കകാര്യങ്ങൾ ഉൾ
ചപെടുത്കാവന്നതകാണ്.

ച�ഡപറഷൻ ഓ�് ചറസിഡറെ്സ് അപസകാസിപയഷൻസിചറെ (FRAT) കറീഴിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന ഫ്രപറ്റർ
ണിറ്റി ഓ�് ചറസിഡറെ്സ് ശ്രറീകകാര്യവെകായി (FRAS) ഒത്തുപെർന്ന് പകാലിയം ഇന്്യ പബകാധവത്ക്രണ 
ക്കാസുകൾ സംഘെിപെിച്ചു. 30-ഓളം ചറസിഡറെ്സ് അപസകാസിപയഷനുകളുചെ പ്രതിനിധികൾ പചങ്ടുത്തു. 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ''കംപകാഷചനറ്റ് കെയൂണിറ്റി'' ചപ്രകാജക്റ്റുെകായി ബന്ചപെട്ടു നെത്ിയ ഈ പരിപകാെികളി
ലൂചെ അറിവം അനുതകാപവമുള്ള സമൂൈചത് വകാർചത്ടുക്കുക എന്നതകാണ് ലക്ഷ്യം. 
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2008 മുതൽ പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചുവരുകൾ
ക്കുള്ളിൽ മുഴങ്ന്ന ശബ്െകാണ് 'െന്ദ്രൻ പെട്ൻ 

ഇപപെകാൾ എവിചെയകാ?' എന്നത്. ആദ്യചെകാചക് ശബ്
ത്ിലൂചെയും ഇപപെകാൾ ചെകാഹബൽ പ�കാണിലൂചെയും 
അതു മുഴങ്ങിചക്കാപണ്യിരിക്കുന്നു. പൈകാം ചകയർ െറീ
െിചനകാപെവം ചെഡിക്ൽ പകകാപളജ് പകാലിയം ഇന്്യ 
െറീെിചനകാപെവം അക്ൗണ്്- പ്റേകാർ പർപെയ് സ്
-�ണ്് പശഖരണം തുെങ്ങി പകാലിയം ഇന്്യയുചെ െി
ക്വകാറും എ്കാ പെഖലകളിലും െന്ദ്രൻ പെട്ൻ എന്ന 
െന്ദ്രൻപിള്ളയുചെ നിറസകാന്നിദ്്യമുണ്്.
പകാലിയം ഇന്്യയിൽ ആദ്യചെത്ിയത് സപൈകാ
ദരനകായ പസകാെനകാണ് - ഹരേവറകായി. അന്നു 
പകാലിയം ഇന്്യ പ്രവർത്ിച്ചിരുന്നത് പട്ം എസ്.
യു.െി ആശുപത്ിയുചെ പകകാമ്ൗണ്ിലുള്ള ഒരു ഇരു
നിലചക്ട്ിെത്ിലകായിരുന്നു. െന്ദ്രൻ പെട്ൻ റവനയൂ 
വകുപെിചല ഹരേവർ തസ്തികയിൽ നിന്നു വിരെി
ച്ചു ചവറുചതയിരിക്കുന്ന സെയം. പുതിയ ഒരു വണ്ി 
പകാലിയം ഇന്്യയിചലത്ിയപപെകാൾ ഹരേവറകായി 
നിപയകാ�ിച്ചത് െന്ദ്രൻ പെട്ചനയകായിരുന്നു. പകാലി
പയറ്ററീവ് ചകയറിചനപെറ്റി പസകാെൻ പെട്ൻ പറഞ് 
അറിപവ ഉണ്കായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനകാൽതചന്ന ആദ്യ
ചത് പൈകാംചകയർ യകാത് ഓർ്യിൽ പച്ചപിെി
ച്ചു കിെക്കുന്നു. നകാലകാഞ്ചിറയിലുള്ള ഒരു വറീട്ിപലയ്ക്കകാ
യിരുന്നു ആ യകാത്. അവിചെ ഇരുപത്ിയഞ്ചു വയ
സ്ള്ള  യുവകാവിചറെ കറുത്തു കരുവകാളിച്ച കകാലുകണ്് 
പകച്ചുപപകായി െന്ദ്രൻപിള്ള. കകാലിചല രക്പയകാട്ം 
ഇ്കാതകായപത്. പിചന്ന ഇത്രം കകാഴ്ചകൾ ചപരുെഴ
യകായി ചപയ്ിറങ്ങിയപപെകാൾ അതിപനകാടു തകാദകാത്മ്യം 
പ്രകാപിക്കുവകാനും പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ െൈത്
ത്ിൽ അഭിെകാനം ചകകാള്ളുവകാനും െന്ദ്രൻ പെട്നകായി. 
പകാലിയം ഇന്്യയിൽ സ്ഥിരം നിയെനം പനടുവകാനകാ
യതും ഇക്കാരണത്കാലകാണ്.
പരകാ�ിയകായിട്ടു കൂെി െത്്യം വിറ്റ് കിെപ്പുപരകാ�ികളകായ 
കൂെപെിറപ്പുകചള പരിരക്ഷിച്ചു വന്ന ആനകാചട് പ�കാ
െതിയുചെ ജറീവിത സകാൈെര്യങ്ങൾ ഇന്നും െറക്കാ

നകാകുന്നി്.
ഇന്നചത് പകാലിയം ഇന്്യയുചെ െിത്െ്കായിരുന്നു 
അന്ന്. പനതൃത്ം നൽകകാൻ രകാജപ�കാപകാൽ സകാറി
ചനകാപെം അകകാലത്ിൽ ചപകാലിഞ്, കർ്പയകാ
�ിയകായ വിജയകുെകാർ സകാറുകൂെിയുണ്കായിരുന്നു എന്നു 
െന്ദ്രൻ പെട്ൻ ഓർക്കുന്നു. അന്നും ഇന്നും പഡകാ. സി. 
പെകാൈനനും പഡകാ. സുനിലുമുണ്്. പഡകാ. ബകാബുരകാജ്, 
പഡകാ. നിർ്ല, പഡകാ.  പകാർവതി, പഡകാ. രകാജ
പശഖരൻ, പഡകാ. പ�കാപിനകാഥ് എന്നിവരുചെ അക
െഴിഞ് പരിശ്രെങ്ങൾ സകാന്്ന പരിെരണത്ിനു 
മുതൽക്കൂട്കായിരുന്നു. ഒറ്റ ഹലൈഡ് ചപ്രകാജക്ടറിചറെ 
സൈകായത്കാൽ ഒരുപകാടു പബകാധവൽക്രണ ക്കാ
സുകൾ നെന്നിരുന്നുചവന്നു െന്ദ്രൻ പെട്ൻ ഓർക്കുന്നു.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ അസി്റേൻറകായി പജകാലിചെ
യ്യുന്ന െന്ദ്രൻ പെട്ൻ പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ആദ്യകകാല 
പകകാ-ഓർഡിപനറ്ററകായിരുന്നു. ആപരകാടും പരിഭവെി
്കാചത നിസ്കാർത് പസവകനകായി എവിചെയും ഓെി
ചയത്തുന്ന ഈ സകാരഥിയുചെ സങ്ല്പനങ്ങൾ അനുപ
െങ്ങളകാണ്. ചവറുപെിചറെ നിരർത്കതയുചെ തിരിച്ച
റിവകാണ് ഇപദേൈത്ിചറെ ജന്മസകാ�ല്യം.
അപത, െന്ദ്രൻ പെട്ൻ ഇവിചെത്ചന്നയുണ്്.
(സകാക്ഷകാത്ക്കാരം: പഡകാ. എൻ. അജയൻ. ബന്
ചപെെകാനുള്ള നമ്ർ: 9447324846).

ച�ൻ രചട്ൻ എവിടടയാ?

സഹയൊപതികർ

സാന്തത്വനരം�തേക് �ാലിയം ഇന്ത്യയമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർതേിക്കുന് ഒത്ടെടറ സഹയാത്ി
കരുണ്ക്, �ാത്ഥയവമായി. കെന്നുത്�ായ വഴിതോരകളിടലാടക്യം �ാദമുദ്രകൾ ചാർതേിയ 
ഇവടരക്കൂെി നിങ്ളുടെ ചിറകുകൾക്കു താടഴ ഉൾടക്ാള്ളുക. 
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ന്ന് ചകകാതിയുണ്്. ഈ 
െരുന്ന് കുത്ിവച്ചകാൽ 
ഒന്നും സംഭവിക്കുകയി
്പ്കാ?''
പഡകാക്ടറുചെ ചുണ്ിചറെ 
പകകാണിലും െിരി ചെകാ
ട്ിട്ടു.
' 'ഇ്പ്. ഒരു കുഴപെ
വെി്. ലക്ഷക്ണക്ി
നകാളുകൾ ഇപപെകാൾത്
ചന്ന എടുത്തു കഴിഞ്ഞു.” 
ചുണ്ിൽ വിെരകാചത നിന്ന 
െിരി െറയ്ക്കകാൻ ശ്രെിച്ച് അപദേൈം അറിയിച്ചു.
എത് ന് കുടുംബത്ിലകാവം ഈ അ് ജറീവിക്കു
ന്നത്; ചവറുചത ഓർത്തു. ചെറിയ ആപരകാ�്യ പ്രശ് ന
ങ്ങളുണ്കാകുപമ്കാൾ പപകാലും െടുപെിക്കുന്ന വകാക്കുകളുരു
വിടുന്നവരുചെ ഇെയിൽ ഒരു െകാതൃക തചന്ന.
വകാക് സിപനഷൻ കഴിഞ്് 30 െിനിറ്റ് നിരറീക്ഷണ
ത്ിലിരിക്കുപമ്കാൾ ഞകാനും അടുത്് സറീറ്റ് പിെിച്ചു. 
ഇെയ്ക്ക് അവർ മൂത്ചെകാഴിക്കാൻ പെകായ് ലറ്റിപലക്് 
പപകായപപെകാൾ, കൂചെ വന്ന ആചള പനകാക്ി െിരിച്ച് 
സൗഹൃദം പങ്കുവച്ചു. ''അ്യുചെ ഭർത്കാവ് വന്നിപ്?''
' 'അപങ്ങര് പനരചത് വകാക് സിപനഷചനടുത്് 
പപകായി. ഒരു മുരെൻ. ഈ പകാവത്ിചന പകാടുചപടു
ത്കാനിനി ബകാക്ിചയകാന്നുെി്.''
''െകളകാപണകാ?''
''അ്. അയലത്തുകകാരിയകാണ്.''
''അവർക്് െക്ളിപ്?''
''ഉണ്്. രണ്ടു ചപമെക്ൾ. ഒന്ന് പനരപത് ഭർത്കാ
വിചന ഉപപക്ഷിച്ച് വറീട്ിലുണ്്. രണ്കാെചത് ചകകാച്ചി
ചറെ വിവകാൈചെകാഴിയൽ പകസ് പകകാെതിയിൽ നെ
ക്കുന്നു.''
സത്യത്ിൽ ഒരകാൾ തകരകാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തു 
പവണം? എന്നിട്ടും ജറീവിക്കാനുള്ള ചകകാതി. എചന്കാരു 
പപകാസിറ്റിവിറ്റി. എനിക്വപരകാെ് ആദരവം ബഹുെകാ
നവം പതകാന്നി.

മനപുഷ്യരപും 
മരനാഭാവങ്ങളപും
എസക്. ലളിത

പലരുചെയും െിന്കളും െപനകാഭകാവങ്ങളും പല
പപെകാഴും പലതകാണ്. െിലരുചെ െിലപപെകാഴുള്ള 

ഭകാവെകാറ്റം ന്ചള ചഞട്ിച്ചു കളയും. െനസ്ിൽ ആ 
വ്യക്ിചയപെറ്റി പടുത്തുയർത്ിയ വിഗൈം ഇെിഞ്ഞു 
വറീഴും. എ്കാവപരയും െനസ്ിലകാക്കുക, അവർചക്കാ
പെം നില്ക്കുക, അചതകാരു കലയകാണ്. അത് െിലരുചെ 
െകാത്ം കഴിവകാണ്. ജകാതി, െതം, ഭകാഷ, ധനം, സൗ
ന്ദര്യം എന്നു പവണ് ഒരു െകാനദണ്വെി്. ക്ഷെയും 
പക്തയും ആദരവം നിഷ് ക്ളങ്തയുചെകാചക്ചക്കാ
ണ്് അവർ ന്ചള സ്കാധറീനിക്കും.
െിലരുചെ സകാെറീപ്യം ന്ചള അപലകാസരചപെടുത്തു
പമ്കാൾ െറ്റു െിലരുപെത് ന്ളിൽ പ്രസരിപ്പും സപന്കാ
ഷവം നിറയ്ക്കും. െില പഡകാക്ടർെകാചര കകാണുന്ന െകാ
ത്യിൽ തചന്ന പരകാ�ികൾ സ്സ്ഥരകാകും. െില പഡകാ
ക്ടർെകാചര കണ്കാൽ അസ്സ്ഥരകാകും. െറ്റുള്ളവചര 
അറിയകാനും അവരുചെ സ്ഥകാനത്തുനിന്ന് അവചര െന
സ്ിലകാക്കാനും കഴിയുന്നവചര എ്കാവരും ഇഷ്ചപെടും. 
ജറീവിതത്ിൽ സപന്കാഷകരെകായ കകാര്യങ്ങൾ െകാത്െ
്പ്കാ സംഭവിക്കുക. നന്ന്കാത്ത് സംഭവിക്കുപമ്കാഴു
ണ്കാകുന്ന അസ്സ്ഥതകൾ നമ്മുചെ സ്കകാര്യതയകായി 
കരുതുന്നതിന് പകരം െറ്റുള്ളവരിപലക്് പെർത്കാൻ 
ശ്രെിക്കുന്നവർ ചുരുക്െ്. സ്കകാര്യ ദുഃഖങ്ങൾ സ്
കകാര്യെകായിത്ചന്ന ഹകകകാര്യം ചെയ്യുന്നവരും നമു
ക്ിെയിലുണ്്.
ഈയിചെ പകകാവിഡ് വകാക് സിപനഷചനടുക്കാൻ 
പപകായപപെകാൾ 75 വയസ്ള്ള ഒരു വറീട്്ചയ കണ്ടു. 
പഡകാക്ടചറ കണ്തിന് പശഷെകാണ് വകാക് സിപനഷ
ചനടുത്ത്. ഹകക്് അല്പം വിറയലുണ്്. നെപ്പും പന
പരയ്. ഒരു സന്നദ് പസവകയുചെ കരുതലകാകകാം, 
പിന്നകാചല നെന്നു. പഡകാക്ടപറകാെവർ പെകാദിച്ച പെകാദ്യം 
പകട്പപെകാൾ ആദ്യം െിരി വന്നു. 'പഡകാക്ടപറ ഒരു 
കകാര്യം പെകാദിപച്ചകാചട്' എന്ന മുഖവരപയകാചെയകാണ് 
തുെങ്ങിയത്.
'അ് പെകാദിപച്ചകാള. എന്കാ പ്രശ് നം?'
''പ്രശ് നചെകാന്നുെി്. കുറച്ചുനകാൾകൂെി ജറീവിയ്ക്കണചെ

�ൊ�ിയം കണ്ൊെി



"അരികിടലാരൽപരനരം..." 
 ചില ദൃശ്യങ്ങൾ
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